


ভিষক্কুল-পঙ্কজ-সবিত] 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্. ডি' 

হৃদয়সন্নিহিতেষু 

'সহোদরপ্রতিম মহেজ্জ, 

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন 

করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম 

তমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক-- 

বাঙ্গালি, হিন্নস্থানী, উতৎকল, সাহেব, বিবি-_দগ্ডায়মান রহিয়াছে ; 

তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ওষধ বিতরণ করিতেছ। 

আমি কতক্ষণ এক পার্থে বসিয়া রহিলাম, জনতানিবন্ধন তুমি 

আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটা অত নক্মুহর ! ইচ্ছ! 

হইল আলেখ্যে লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যযনকালা- 

বধি তুমি আমার পরমবন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ 

মহত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি; সত্যের অনুরোধে বিপুলবিতব-প্রদ 

 এলোপাখি একপ্রকার বিসর্জন দিয়া হোমিওপাখি অবলম্বন অসা- 

ধারণ মহাত্বের কর্ম্মঃ কিন্ত প্রিয়দর্শন, উলিথিত প্রিয় দর্শনটী মহত্বের 

পরা কাষ্ঠা। তোমার মহত্বের এবং অক্ুত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ-স্বরূপ 

আমার স্ুুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার-পর-নাই 

পরিতৃপ্ত হইলাম। 

অভিন্নহদর 

শ্াদীনবন্ধু মিত্র। 





প্রথম ভাগ । 

প্রথম সর্গ। 

কবিতা-কুস্ুম-মালা-শোভিতা! ভারতি, 
দীনে দয়া বীণাপাণি, কর ভগবতি, 

বিবরণ বল বাঁণি, শুনিতে বাঁসনা, 

কেমনে গমন করিয়াছে ভবাঁয়ন। ; 

শুনিতে শুনিতে ভগীরথ-শঙ্বধ্বনি, 

সে কাঁলে সাগরে যায় ভীক্ষমের জননী ; 
এখন বাজায়ে ন্বীণ। তুমি এক বার 
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার। 

হিমালয় মহীধর, ভীম-কলেবর, 
ব্যাপিয়াঁছে সমুদয় ভারত-উত্তর ; 
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সুরধুনী। 

তুষারমণ্ডিত শ্বেত শিখরনিকর 

ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অন্থুদ-অন্বর ;-_ 
ধবল ধবলগিরি, উচ্চ অতিশয়, 
করিতেছে সুধাপান চক্দ্রমাআলয় ; 

উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ-শূঙ্গ উচ্চতর 

পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর ; 

শীত-খত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম, 
ধরিয়াছে তাপ-আঁশে অরুণ অগম। 

নদ নদী হুদ উত্স সলিল-প্রপাত 

শোভা করে শৈলবরে সব শৈলজাত, 

পৃথিবী-পিপাসা-নাশা৷ জলচ্ছত্র জ্ঞান, 
অকাতরে গিরিবর করে শীর দান; 
অবনীর নীর-প্রয়োজন অনুসারে, 

ভূরি ভূরি বারি ভর ভূধর-ভাগারে ;-- 
ভাঁগুরের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছ জলে, 

কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে, 
কিয়দংশ পরিপুণ সজল জলদে, 
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে । 

এই মহাঁহিমালয়-হৃদয়-কন্দর 
জীহ্বীর জন্মভূমি জনে অগোচর | 
শিশুকাঁল হয় গত প্রিতার ভবনে, 

যুবতী হইলে টি পতি পড়ে মনে। 
সা শি পিট বা শিসপ্পীপাপশপাপ্থর শি ্পাীপাপপশি পেশী শশী পাশাপাশি 



এ 

প্রথমার্থ] প্রথম ভাগ। ৭২৩ 

জীবন-যৌবনে গঙ্গা! কালে স্ুশোভিল, 
বিষম বিরহবাথ। হৃদয়ে বিধিল। 

একদ। বিরলে বসি জাহ্নবী কাতর 

বাম করে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা, 

বিমুক্ত কুন্তলদল, সজল নয়ন, 

হুতাঁদরে নিপতিত সিন্দুর চন্দন, 

বিকম্পিত দত্তবাস, লুষ্ঠিত অঞ্চল, 
কীদিছে বিষগ্রমনে, নিতান্ত চঞ্চল ॥ 

হেন কালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়, 

“এ কি ভাব, মরে যাই, আজ্কে উদয় ! 
কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন, 

কার জন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন, 

মাত। খাস, মরাযুখ দেখিস্ সজনি, 
সত্য বল কিসে তুমি বিরসবদনী, 
কেন চুল বাধ নাই, পর নি ভূষণ, 
কিশোর বয়সে কেন ৰেশে অযতন, 

অবাক্ হয়েচি ছেরে লেগেছে চমক, 

কীচা বাশে ঘুণ সই, কোরকে কীটক ?” 

বিষাঁদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে-_ 

উদয়-আতপ যেন শীরদ মাখিয়ে 

বলিলেন ভাগীরথী, “শুন পদ্মা সই, 
বেশভূষা অভাগীরে সাজে আর কই, 

নি সিসি ৯ ০৬১০৪৮০৭০১১ সা. শী শিট আশাকরি শিপ িিটিতি ডজাপাপতশািক্ঠিশাটিত তি পপাটোশিতাশীশ  শিপপিশীশি তত 0 পি তি ৯ 



৭২৪ সুরধূনী। 

রাই জীবন মম, বৃথাই যৌবন,__ 

বনে ফুটে বনফুল বনে নিপতন ; 
দেশীস্তরে রহিলেন পতি পারাবার, 

দেখ! তার দুরে থাক্, নাহি সমাচার £ 
আমি অতি মন্দমতি কঠিন-অন্তর, 

তুষধারসংঘাতশিল! মম কলেবর, 

তাই সখি, এত দিন ভূলে আছি কান্ত, 

সতীর সর্বস্ব নিধি, ছুর্লত নিতান্ত ; 
তুমি মম প্রাঁণসখী বিশ্বাসের স্থল, 

বিকশিত তব কাঁছে হৃদয়-কমল, 

শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপাঁয়, 

বিনা গ্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়, 

পতিহার! সতী সই, জীবিত কি রয়? 
অনিল-অভাবে দীপ নির্ববাপিত হয় 1” 

নীরবিলা সুরধূনী। পদ্মা হাঁসি কয়, 
পেলেম প্রাণের সখি, ভাল পরিচয় ; 

কেমন পড়েচে কাল, লাঁজে যাই মরে, 
কচি মেয়ে কীদে মাগে। ! পতি পতি করে, 
আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী, 
করি নাই কখন ত হা! পতি যো পতি”; 

টল টল করে জল বিশাল নয়নে, 

সাগর-সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে, 
পপ্পশপীপপীস্পিপীশ শশী সপ পেপাল 



শা... পপি তিশা পে্ীপাপীপাািটিিশিশা তিশা 

প্রথম ভাগ। 

কাঁদ্ কীদ্ কীদ্ সখি, কীদ্ মন দ্রিরে, 

বিচ্ছেদ-অনল যাবে এখনি নিবিয়ে |” 

ধরিয়ে পন্মার করে গঙ্গা হাঁসি কয়, 

“তোর কি কৌতুক সখি, সকল সময় ! 

রঙ্গ-ভঙ্গ দে লো পম্মা, করি লো৷ বিনতি। 

জীবন-নিধন ধনি, বিনা প্রাণপতি । 

পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ, 

কাঁর সাধ্য মম গতি করে নিবারণ? 

বিরহিণী পাগলিনী, ব্যাকুল-দ্ধদয়, 

পতি-দরশনে যেতে নাহি লাজভয়, 

পবিত্র স্বামীর নাঁমে নাহি দুরাঁদুর, 
কোমল মালতী বর্ম দুর্গম বন্ধুর ; 
স্নেহভরা সহচরী তুই লো আমার, 
কেনা রব চিরদিন, কর উপকার |” 

জাঁহ্ৃবীরে ধীরে ধারে পদ্মা প্রবাহিনী 

বলিল মধুর-স্বরে ভাষা বিমোহিনী, 

“কেঁদে! না কেঁদো ন! ধনি, সুরধুনি সই, 
ব্যাকুলা হেরিলে তোরে, দিশেহারা হই, 
প্রচণ্ড-গ্রবাহ-ভরে পয়োধি-আঁলয়ে 

আনন্দে আদরে তোরে আমি যাৰ লয়ে, 

পাবে পতি পাঁরাবার পতিতপাবনি, 

পুজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী, 

৭২৫ 
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৭২৬ সুরধুনী । 

হেরিবে পতির মুখ, জুড়াইবে প্রাণ, 
উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু-সমিধান £ 

কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক লো সুন্দরি, 
সাগর-গমন-যোগ্য আয়োজন করি ; 

পরাধীনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন, 

শৈশবে অবলা বাল! পিতাঁর অধীন, 

যৌবনে যুবতী-গতি পতি-অন্ুম্তি, 

স্থবিরে তনয়-করে নিপতিত। সতী ; 
অতএব অন্বু-অঙ্গি, বিবেচন। হয়, 

হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়, 
অনুমতি লয়ে তার উভয়ে মিলিয়ে, 

চপল-চরণে যাব সাগরে চলিয়ে 1৮ 

এত বলি চলে গেল পদ্মা উন্মাদিনীঃ 

যথায় মেনকা রাণী বসে একা কিনী, 

“নিবেদন” বলে পম্মা, “শুন গো আমার, 

তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার, 

যৌবনে ভরেচে অঙ্গ, পতি নাই কাছে, 

বড় যাই ভাঁল মেয়ে আজো ঘরে আছে ; 

হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি, 

পতি-কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী ; 
ঘরেতে রাখিলে গল্গ! ঘটিবে জঞ্জাল, 

কোর মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?” 
আপ পি শশী ০০ 



০০০ 

জপ পপি পাপা উজ পসপা পতি 
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প্রথম ভাগ। ৭২৭ 

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাঁদ) 

নীরবে মেনকা রাঁণী ভাবেন প্রমাদ ; 

হেন কাঁলে হিমালয় গিরি-কুলেশ্বর 

হাসি হাসি তথা আসি, চুম্বিয়ে অধর, 
জিজ্ঞামিল পরিচয় মধুর-বচনে, 

“কেন[প্রিয়ে, হাদি নাই তব চক্দ্রীননে, 

কি বিযাদ হৃদি-পন্ম, হদি-অধিকারী, 

আমি ত অদ্ধাঙ্গ কান্ডে, অংশ পেতে পারি ?” 

মেনক! কহিল কথ। বিস্ময়-হৃদয়ে, 

“কি আর বলিব নাথ, মরিতেছি ভয়ে, 

ঘরেতে যুবতী মেয়ে, কত জ্বাল! মার, 

কৌথায় জামাত! তীর নাহি মমাঁচার, 

পতি-ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে, 

কেমনে জীবিতনাথ, ভাত উঠে গালে! 

অবল| সরল। আমি.ভাবিয়ে আকুল, 

কলঙ্কে পঙ্ষিল হতে পারে জাতি কুল; 

দাসীর বিনতি পতি, কাঁতর-অন্তরে, 

জাহ্ৃবীরে পাঁরাবারে পাঠাও সত্বরে |” 

হিমালয় মহাশয়, স্বভাঁব-গন্ভীর, 
বলে, “প্রিয়ে, বুথ! ভয়ে হয়েচ অধীর, 

অমুলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়, 

কেন কন্যা! করিবেন অধম্ম আশ্রয়? 

পাপী পট পিপাসা পাল পা সপ শাসিত ৮৮ ০প০০০-০-৩ পা পিপি পাপা ০ পাশাপাশি শত পাতা 
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৭২৮ সুরধূনী। 

শিক্ষিত! সুশীল বাল! তনয়া-রতন, 

পতিব্রতা সতী সাঁধবী, সদা ধর্মে মন, 

পিতামাতী-পাঁদপদ্ম ভক্তি-মহকারে 

করে পুজা দিবানিশি, বসি অনাহারে । 
হিতৈষী ছুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ, 
কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ, 

বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী ; 

এমন অঙ্গজ কভু, আনন্দ-আননি, 

করিবেন হেন হীন কন্ম্ন ভয়ঙ্কর, 

যাতে দগ্ধ হবে পিতামাতার অন্তর ? 

কলুধিত হবে যাঁতে ধর্ম সনাতন ? 

দূরীভূত কর প্রিয়ে, চিন্তা অকারণ ; 

পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে, 

অধয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে, 

যে দিন হয়েচে মেয়ে, জানি সেই দিন 
প্র ঘরে যাঁবে মাতা, হব সুখহীন ।% 

অতঃপর চাঁরি দিকে হইল ঘোঁষণ, 

করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন । 

সজল-নয়নে রাণী মেনকা তখন 

সাঁজাইল জাহ্ুবীরে মনের মতন, 
শৈবাল-চিকুরে বেণী বিনাইয়1 দিল, 
কমল-কোরক-মালা গলে পরা ইল, 

পিসি পলা পিশিপপপীপাই পা পিসী পপ পা পা পা কস পপ পপ শপ 



প্রথম ভাগ। ৭২৯ 

স্সগোল ম্বণাল করে শোৌভিল বলয়, 

কটিতে মরাল-মালা-মেখলা-উদয়, 

গ্রবাহ-পাটের সাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ, 
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ 

সজ্জা হেরি পদ্মা হাসি কৌতুকেতে কয়, 
“ষে ছুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির-হৃদয়, 

তোলপাড় করে যাঁবে সহ সঙ্গিগণ, 

ছিড়ে খুড়ে ফেলাইবে অর্ধেক ভূষণ ।৮ 

বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন, 

“প্রণ যে কেমন করে, করি কি উপায়, 

এত দিন পরে মা! গো, ছেড়ে যাস্ মায় ? 
শূন্য ঘর হল মম, ফুরাইল সুখ, 

কারে কোলে লব ম৷ গে চুন্বে চন্দ্রমুখ ; 

দু বেল! মা বলে মা গো, কে ডাকিবে আর, র 

ভাল মাচ্ ঘন ছুদ যুখে দেব কার ? 

চির দিন সুখে থাক স্বামীর সদনে, 

হাতের ন ক্ষয় যাক, পাল দশ জনে, র 

রাজরাণী হও মাতা, স্বামীর আগারে, ৃ 

| 

স্লেহতরে গিরিরাণী, চুন্থিয়ে বদন, 

ূ 
| 

জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে, 

সুপুজর প্রনবি কেতু দেহ স্বামি-কুলে, 
অক্ষয় সিন্দুর মাতা, পর পাক! চুলে। 

পপ -.-৮শিিটি শশী 45522 - দু 
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৭৩০০ স্ুরধূনী। 

রহিল জননী তোর বিষগ্র-হৃদয়ে, 

মা বলে মা, মনে করো সময়ে সময়ে 1 

বেশ ভূষা করি গঙ্গা সজল-নয়নে 

প্রণাম করিল আসি ভূধর-চরণে ; 

অপত্য-স্লেহের ভরে গলিয়ে ভূধর 

নিপাঁতিত অশ্রচ্বারি করিল বিস্তর £ 

জাহ্বীর যুখ পানে চেয়ে হিমালয় 

বলিলেন সকরুণ বচননিচয়, 

“ন্েহময়ি মা জননি জাহ্ৃবি স্ুশীলে, 

অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে 
সন্বরিতে নারি মা গে, অন্তর-রোদন, 

রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ? 

কে বেড়াবে আলে করি শিখর-ভবন ? 

কে চাঁহিবে নিত্য নিত্য নুতন ভূষণ ? 
পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা, বিদায়, 

আর কি দেখিতে মা! গো, পাইব তোমায় ? 
প্রমদা-পরম-গুরু পতি মহাজন, 

সেবিবে তাহার পদ করি প্রাণ পণ, 

যা ভালবাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে, 

সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণপণে, 

কখন স্বামীর আজ্ঞ! করো! ন। লঙ্ঘন; 

পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষদরশন । 
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যদি পতি করে মাতা, কুপথে গমন, 

বলো না সরোষে যেন অপ্রিয় বচন, 

বিপরীত হয় তায়, ঘটে অমঙ্গল, 

দিন দিন দম্পতীর প্রণয় সরল 

কৃষ্ণপক্ষ-ক্ষপাকর-কলেবর-প্রায় 

ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়; 
করিবারে পতি-কদাঁচাঁর নিবারণ, 

ধর পন্থা--স্সেহ, ভক্তি, জুধাআঁলাপন, 

কান্তের চরিত্র-কথ! জেনেও জেনো! না, 

বিমল প্রণয় সহ করো! আরাধনা, 

তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে, 
অতিসমাদরে কর করেতে করিয়ে 

নিষ্ট-ভাঁষে মন্দ রীতি কর.আন্দোলন, 
অন্ুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামি-মন, 

সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি )-- 

পতিকে সুমতি দিতে ওধধ রমণী । 

শ্বশুর শ্বাশুড়ী অতি ভকতি-ভাঁজন, 

তনয়ার স্নেহে দোহে করিবে যতন ) 

ভাশুরে করিবে ভক্তি মরল-অন্তরে ) 

কনিষ্ঠ-সোদর-সম দেখিবে দেবরে ; 

যা-গণে বাণিবে ভাল ভগিনীর ভাবে, 

স্বীয় ক্ষতি সহ করে কলহ এড়াবে। 
জী) রি 
পক টাাীশাাটী সী প্পািশিশিশিশিপিপিস্ীশীশীশীিশিটিশিশী শীলা শী শি পপীশিতাশপিশী শী ও লিপি পাপা 

শন 
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স্থরধুনী। [ও 

পতির বয়স্থয বন্ধু, আদরের ধন, 
ভাসিবে আনন্দ-নীরে পেলে দরশন, 
যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময় 

পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়, 
আতিথ্য করিবে স্েহে সোদর-আদরে, 

কত ন্ুুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে । 

সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, নরম, 

অঙ্গনাঁর অলঙ্কার অতিমনোরম, 

ভূষিত করিবে বপু এই অলঙ্কারে, 
আনন্দে রহিবে, পাঁবে সুখ্যাতি সংসারে । 

বেল! যায়, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন, 

স্সরিয়ে পরম ব্রন্ষে কর মা, গমন ; 

প্রিয়নখী সহচর আছে তব যত 

তোমার সেবাঁয় তাঁর! রবে অবিরত, 

তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন, 

অতিক্রম কর গঙ্গা, গোমুখী-তোরণ ; 

প্রেরিৰ পশ্চাতে দাস দাসী অগণন, 

পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন ।৮ 

অশ্রুনীরে ভাসি গঙ্গ সুমধুর-স্বরে 
কহিল সরল বাণী, সন্বোধি ভূধরে, 
“বিদরে হৃদয় পিতা, মরি ভাবনায়, 

কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়! 



গ্রথম ভাগ। ৭1৩৩ 

সকাতরে চলিলাম চরণ ছাঁড়িয়ে 

তাঁসায়ে দাসীরে নীরে থেকো না ভুলিয়ে, 

পথ চেয়ে হব রত দিন-গণনায়, 

যত শীস্ৰ পার পিতা, এনে! গো আমায়, 

বিলঘ্িত-স্নেহ-রজ্জু-সম সর্বক্ষণ 

সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।” 

জননীর গলা ধরি জাহবী ক।তরে 

কীদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল-অন্তরে, 
«মা আমারে মনে করো” বলিল নন্দিনী, 

না হেরে তোমারে আমি হব পাঁগলিনী, 

কোথা যাই, কি করিয়ে থাকিব তথায়, 
“বাবারে বলে! মা, মোরে আঁনিতে ত্রাঁয় |” 

কাঁদিতে কাদিতে রাণী মেনকা তখন, 

সরায়ে অলক অশ্রু করে নিবারণ, 

বলে, “মা কেঁদো না আর, কেদে না কেদে না, 
সহিতে পারি নে আর হৃদয়-বেদনা, 

সেই ঘর সেই দোর কর চির দিন, 
কেঁদো না কেদো না, যুখ হয়েচে মলিন, 

কোঁল শুন্য হল, শুন্য হইল ভবন, 
মৈনাকের শোক আজ্ বাঁজিল নৃতন-_” 
অতঃপর পদধুলি করি রাণী করে 
জাহ্ুবীর শিরে দিল অতিসমাদরে | 



৭৩৪ 

সপ সপ পশসপসসসাজ 

অুরধুনী। [প্রথম 

প্রণমি জননী-পদে জাহৃবী যুবতী 
চড়িল প্রপাত-রথ মনোরথ-গতি। 

মনোহর ভয়ঙ্কর গোধুখী-তোরণ, 

অযুত-জীমৃত-শব্দে প্রপাত-পতন, 

এই দ্বার দিয়! গঙ্গ। হলেন বাহির, 

বেগবতী আোতস্বতী, কম্পিতশরীর। 

তুষাঁরম্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল, 

শৈলকুলেশ্বর-সৌধ-প্রাচীর বিশাল, 
করিতেছে ধপ্ ধপ্, ভীম-দরশন, 
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ ; 

শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়, 

নামিয়াছে তুষাঁর-শলাকা আভাময়, 

তুষার-শলাকাপুঞ্জ তুষার-প্রাচীরে 

শোভে যেন শুভ্র জট! ধূর্জটির শিরে। 
সেই শলাকা'র মাঝে গোমুখী বিরাঁজে, 

শিবের জটাঁয় গঙ্গা বলি কাঁজে কাজে । 
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দ্বিতীয় সর্গ। 

প্রস্তর-আঁকীর্ণ বর্ম্ঘ মহাভয়ন্কর, 

উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয়-অন্তর, 

দমিয়ে ছুরন্ত শিল! দুর্জয়-গমনে 

অবাধে চলিল গঙ্গা গন্ভীর-গর্জজনে | 
অভিমাঁন-অন্ধকাঁরে হিতাহিত জ্ঞান 

অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান, 

অসাধ্য সাধিতে মতি মেই হেতু যায়, 

সহস! শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়, 

অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়, 

কাতর-অন্তরে করে তখন বিনয় 

রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তরনিকর 

অহঙ্কারে উচ্চ-শিরে হয় অগ্রসর, 

পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত-মন, 

তাবনা-__-কেমনে হবে পাপ-বিমোচিন, 

বিনাশিতে পাঁপ তারা, নিতান্ত বিনীত, 

কলুষ-নাশিনী-নীরে হল নিপতিত । 
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ, পোত। পৃথথীতলে, 
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে । 

হেরি জলে শিলাদলে কুঞগ্জরের কুল 

চমৃকে দাঁড়ায় কূলে, বিষাদে ব্যাকুল, 
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বিরস-বদনে যনে ভাবে একি দায়, 

এ বাঁরণে কে বা রণে পাঠালে হেথায়। 
করিরূপ শিলাপুপ্জ আলোতে বাধা দিল, 

কুপ্তর-প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল । 

কোথাও প্রস্তরযুগ জাহুবীর জলে 
দাড়াইয়ে স্তস্তাকারে, বলী মহাবলে ; 

তার মধ্য দিয়ে আোঁত অতিবেগে ধায়, 

কল কল করে জল পাথরের গায়। 

সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত, 
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত, 
ভাসিছে হাঁসিছে দ্বীপ জাহ্বী-জীবনে, 
বিপিন-বিটপী তায় নাচিছে পবনে। 

কোথাও স্বভাঁব, সুখে বসিয়ে নির্জনে, 

ক্ষোদিয়ে সুন্দর শিল! নিপুণ যতনে, 

নির্্িয়াছে তটযুগ তটিনীর তল, 

স্বভাবের গজগিরি আবরাধ্য-কৌশল। 

কোথাও বিরাজে বালি সোণাঁর বরণ, 

মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড স্ুখ-দরশন, 

স্ুুনয়নী কুরঙ্গিণী ভ্রমিছে তথায়, 

সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়, 

শার্দলের পদচিহ্ন বালির উপর, 
চপল নয়ন তাই, অধীর অন্তর । 



পপাপিপীস্পালিসি 

প্রথম ভাগ । ৭৩৭ 

চলিতে চলিতে গঙ্গ৷ অতিবেগভরে 

বিষুঃপ্রয়াগেতে আসি পৌঁছিল সত্বরে ঃ 
আনন্দে অলকনন্দ। মন্দাকিনী সতী, 
পালিতে ষ্থায় হিমালয়-অনুমতি, 

সহচরী-ব্ূপে আসি দিল দরশন্ ; 
জাহৃবী করিল ছুয়ে স্বুখে আলিঙ্গন। 

তিন বেণী এক ঠাই অতিমনোঁহর, 
বার যোগে হল বিষ্ছপ্রয়াগ জুন্দর | 

বিষুপ্রয়াগের পর পতিতপাবনী 
গ্রীনগরে উপনীত, করি মহাঁধ্বনি ;-- 
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়, 

কত লোক আনে তার সংখ্য। নাহি হয়, 
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে, 

বসন বাসন বাঁজী ধরে না নগরে, 

এক দিন ছুই দিন তিন দিন যায়, 
কোন দ্রব্য আখি আর দেখিতে না পায়। 

পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী 
উপনীত হরিদ্বারে, তরিতে মেদিনী। 

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার, 

ধরায় ন্বর্গের দ্বার তীর্ঘ হরিদার । 

হুরিদার” নামে ঘাট হরের সোপান, 
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাঁটে স্রান। 

শিপ টিটি তিশা 7 পালিশ শসা পিপি পাশাশাশীশিপশী তি ০৮, বাপি এপপপাশিপী শী বিশ পক৩৩ 1 ভাপা তা সা পাপী শি পিশিশ 



৭৩৮  আুরধূনী। 

'কূশাবর্ভ' ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ 
কুশহস্তে ভক্তিভাঁবে করিছে তর্পণ। 

বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার, 

হরিদারে কুশাবর্তে দিতেছে সাতার, 
কেহ মালসাট মারি কাপাঁয় জীবন, 

ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন, 
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়, 

নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়। 

কৌতুকে কামিনী এক-__কাণে নীল দুল, 
কধিত-কাঞ্চন-কান্তি কিবা! চীপাফুল, 

পিঠে দোলে একা বেণী, গলে মতিমাঁলা, 
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা, 

আহলাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস-বদনে, 

শিলার সোঁপানে বসি ভাকে মীনগণে, 

“এস এস সোণামণি জাঁদু রে আমার, 

চাল চান! চিড়ে যুড়ী এনেচি খাবার |” 

শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়, 
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়, 
পাথল, না বলে আর আবোল তাবোল, 

মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল ; 

কোথায়.জলের মাচ ! ধাইয়ে আইল 
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল | 



প্রথম ভাগ । ৭৩৯ 

ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে, 
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে)... 

কোথাও না যাঁয় তার! প্রবাহের মনে; 

পাঁড়ন ব্যতীত কেহ ছাঁড়ে কি ভবনে ? 

'নীলধারা” নামে ঘাট নির্মিত শিলায়, 
নীলরূপ সুরধূনী-সলিল তথায় | 
পবিত্র বিশীল “বিল্বপর্ববত” সৌপান 

বেলতক্ত ভোলা পবহ্বকেশরের” স্থান; 

অখণ্ড রেলের মালা ভবের দুল্প, 
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বগলাবল্লভ। 

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কাণপুর, 
উন্নতি বিজ্ঞানশাস্ত্র পেয়েছে প্রচুর 8. 
কটুলি যখন কাটে এই মহাখাল, 
হরিদ্বার-প|গু1গণ, করি ঝড় গাল, 

বলেছিল “বুথ! হবে আঁয়াম তন, 

কাটা খালে গঙ্গ! দেবী যাবে না কখন 1 
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্ুলি কহিল 
শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল, 
চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাঁব খালে, 

খাটে না পাঁগুঁর আর তরণডামি এ কালে ।” 
লোকাতীত কাণ্ড এই খাল মনোহর ! 
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর, 

১৮ 
9 
রন 

কারি টির বি 
দিরিনিতেতারারাল্রিতাত। 
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সুরধুনী | [দি 

যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন, 
কৃষুদিনী-কাছে জানি কেন কাদে মন |” 

অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির, 

ধীরে ধীরে তীরে উঠ্ঠি দ্বিগুণ অধীর, 

মনোভাঁব পরাভব করিতে মহিল। 

নাগকেশরের মাল। গাঁথিতে বসিলা” 

সঙ্কলিত হল মালা পরিমলময়, 

সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়, 

আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল, 

ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল | 

অনুপ প্রভাতি-কাধ্য করি সম্পাদন 
পুজায় বসিল যেন প্রভাত-তপন, 
পুত-মনে দেবতায় করিল অর্পণ 
বিস্বদল দুর্ববাদল কুন্মুম চন্দন; 

পুষ্পাঁধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল, 
নাগকেশরের মাল! প্রভা! প্রকাশিল, 

চমকি নবীন খষি চাহিল বিশ্বায়ে, 

বিকম্পিত কলেবর হোৌমানল-ভয়ে, 
সাদরে চুদ্ঘিল মাল! ভরিয়ে হৃদয়, 
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়। 

দিবা অবসান, রবি ডবিল ডুবিল, 

সোণার আতপে ধর! ভামিাতি লাগিল, ; 



প্রথম ভাগ। ৭৪৩ 
ছি টি 

নখ 
রা 

হা 

শীতল পবন বয় পরিমলময়, 
দোলে লতা কচিপাত৷ কুন্থম-নিচয়, 

নবীন তমাঁলে কাল কোকিল কুহরে, 

নাচিছে ময়র, মুখ ময়ুরী-অধরে, 

স্থুরধুনী-নীরে নাচে কনক-লহ্রী, 

নীরবে ভুলিয়ে পাল্ চলে যায় তরি। 
আলবালে দিতে জল সজল-নয়নে 

চলিল আহুতি কুলে মরাল-গমনে, 
তাবে মনে “এত দিনে ঘটিল কি দায়, 

নাগকেশরের মালা মজালে আমায় ।” 

উপকূলে উপনীত, আছৃতি অবাঁক-_ 

সুযোগ ুভোঁগ কিবা বিধির বিপাক ! 
বদিয়ে অনৃপ কুলে, মন উচাটন, 
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন। 

চমকি নবীন খধি উঠে দাঁড়াইল, 

নীরবে আহুতি-পাঁনে চাহিয়ে রহিল ; 

উভয়ে বচন-হীন, অঙ্গ অচেতন, 

রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন। 

চেতন পাইয়ে পরে অনৃপ সাদরে, 
বলিল আহুক্তি প্রতি, ধরি বাম করে, 
“উচ্চ উপকূল, পথ হয়েচে পরছল, 

উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল ।” 



৭8৪8 নুরধুনী । 

নাবিল তাপনবর কৃম্ত করি করে, 

ভরিল জীবন ত'য় হরিষঅন্তরে, 

নীচেয় থাঁকিয়ে কৃম্ত লইতে কহিল, 

নত হয়ে নীলনেত্র! কলসী ধরিল, 

ললাটে ললাটে হল শুভ পরশন, 
অলক অনুপ-অংস করিল চুম্বন । 
বারি লয়ে আলবাঁলে গেল খধিবালা, 

স্তশোভিত গলে নাগকেশরের মালা । 

দশনে রসন1 কাটি চমকি কহিল, 
“কেমনে কখন মালা গলে পরাইল |” 

গোপনে গান্ধর্ব বিয়ে করি সম্পাদন, 

জায়া-পতি ভীতমতি অতি উচাটন ; 
আহুতি-উদরে স্ুত হইল উদয়, 
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয়? 

অবিলম্দে বিবরণ সব প্রকাশিত, 

হোমানল-ক্রোধানল মহাপ্রজ্বলিত, 

দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে, 
ভীম যুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাঁটে, 
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে, 
ভয়ঙ্কর ব্জরপাত জিহবা-সঞ্চালনে, 

সম্োধি অনুপে বলে “ওরে ছুরাচার ! 
মম কোঁপানলে তোর নাহিক নিস্তার, 



প্রথম ভাগ। ৭8৫ 

কামান্ধ কুপ্সাণ্ড কৃণ্ড কিরাঁতি কুক্কুর, 

চিরকুষ্গারীর ব্রত করেদিলি দুর, 

শোঁন্ রে অধম যুঢ় ! আজ্ঞা তয়ঙ্কর-- 
মরু গিয়ে জাহৃবীর আবর্ত-ভিতর !” 

অনূপ “যে আজ্ঞা” বলি দিল পরিচয় 
অপাঁংশুল! আহুতির পুত পরিণয়, 

“পবিত্র জীবন তার করে! না নিধন, 
সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি, তপোধন।” 

দ্বিগুণ ভ্বলিয়ে বলে খধি হোমানল 

“তোর কাঁজ তুই কর্ তাপ-কজ্ছবল !” 
আদমর! আঁহুতির প্রতি দৃষ্তি করি, 
বলে “ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পাঁমরি! 

কেমনে পবিত্র ধন্্ম দিলি বিসর্জন, 
এইজন্যে করিলি কি বেদ-অধ্যয়ন ? 

গর্ভিণী, অনলে তোরে করিব না দাঁন, 

বৈধব্য পাঁবন তোর করিনু বিধান |» 

ত্যজিল জাহ্ুবী-জলে অনুপ জীবন, 
হোমানল হিমালয়ে করিল গমন, 

শোকাঁকুল! অপাঁহশুল! আহুতি কাননে 

কাদিয়ে বেড়ায় একা কাতর-নয়নে । 

যে কুলে অনুপ কুস্ত দিয়েছিল করে, 
সেই কুলে এক দিন আহুতি কাঁতরে 

৭৪ 



স্ুব্রধুনী। 

বাহির হইল প্রাণ, আর নাহি ভয়, 

দেখিতেছি দশ দিক্ অন্ধকারময় ; 
দয়ার সাগর তুমি ন্নেহ-পারাবাঁর, 

এখন দাঁসীরে দেখা দেহ এক বাঁর, 

উঠ উঠ প্রাণপতি, প্রবাহ ভেদিয়ে ১ 
কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?” 

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ ; 
জাহ্বীর জল হতে উঠিল অনুপ, 
নাগকেশরের মাল! গলে সুশোভিত, 

পবিত্র পীয়ুষ মুখে বেদান্ত সঙ্গীত; 
আঁহুতি হাসিল হেরি, অনুপ অমনি 

বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুল! রমণী, 
নিবারি নয়নবারি পবিত্র চুম্বনে, 
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে ॥ 
অপুর্বব অনুপ-মীয়! করিতে স্মরণ 
ঘঅনৃপ-সহর” নাঁম করিল অর্পণ | 

অনুপ-সহর ছাঁড়ি চলে প্রবাহিনী, 
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী | 
রমণীয় পথ ঘাট, বিস্তীর্ণ বিপণি, 

অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি, 

শত শত সদাঁগর বসিয়ে আপণে, 

বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতৃগণে । 
সী 

০৩২টি িউিি টি 



ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পার কাঁণপুর 

যথায় ঢুরস্ত নানা, নির্দয় নিষ্ঠুর, 
না জানি ইংরেজকুল কত বল ধরে, 
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে, 

বধিল বিলাতি রাম! মহ কচি ছেলে, 

সাহেব ধরিয়ে কত কুপে দিল ফেলে। 
সেনার বিকাঁর-ভাঁব শাসনে সারিল, 

সময় বুঝিয়ে নানা! বনে পলাইল। 

বিরহিণী প্রবাহিনী দাড়াতে না চায়, 

কবে পড়িবেন বাম। প্রাণপতি-পায়, 

চলিল্গ সত্বরে বিষু-পদ-নিবাসিনী, 
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী। 
ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা, গতি অবিরাম, 

আইল এলাহাবাদে-_রমণীয় ধাম। 

পপ ০৯ তি পীর পিপি শি শিপসপাপিশিসপপাপা স্পা ইউপি পপ পাশা 



যমুন! গঙ্গার বোন ছিল হিমাঁচলে, 

হেরে ভগ্িনীর ভাঁব ভাসে আখিজলে ; 

কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একীকিনী, 
ভেবে ভেবে কলিরূপ তপন-নন্দিনী £ 

সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল, 

প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল | 

আলিঙ্গন করি তারে স্ুুরধূনী কয়, 

“কেমনে আইলে বোন, দেহ পরিচয় 1৮ 

সম্ভাষিয়ে জাঙ্ৃবীরে অতিসমাঁদরে, 

যমুনা বলিল বাণী স্মধুর-স্বরে, 

“পথশ্রান্তে ক্লাস্ত আমি, সরে না বচন, 

মম সঙ্গী কুম্্ম সব করিবে বর্ণন।৮ 
কৃন্মবর যমুনার আজ্ঞা-অন্ুসারে 
পথ-বিবরণ যত বলিল গঙ্গারে, 

“দেখিয়ে এলেম দিল্লি পুরী পুরাতন, 

পাঁঠান-মোগল-রাজ্য, মহাসিংহাসন, 

চৌদদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর, 
শত শত রম্য হন্ম্্যে শোভিত শরীর । 

নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ, 

অতি উচ্চ অনুমান চুন্বিছে গগন, 
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অভেদ্য তোরণচয় ভয়ঙ্কর-কায়, 

কামানের গেলি! তায় হার্ মেনে যায় । 

সহরের বড় রাস্তা অতিপরিসর, 

মধ্যেতে সানের পথ শোভিত জুন্দর, 

এই পথে পদব্রজে পাস্থ চলে যায়, 

গাড়ী ঘোড়া হাতী চলে পাশের রাস্তায় । 

“আল্লার মন্দির “জুম্মা মস্জিদ? সুন্দর, 
বিনির্দ্মিত উচ্চ এক শিলার উপর। 

আরংজিব-তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায় 

সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়। 
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার, 

মাজিত পাঁষাণে গাথা অতিপরিক্ষার, 

প্রাঙ্গন-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান, 

আর তিন ধারে তিন তোরণ নিন্াণ, 

সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে 

নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে । 
বিরাঁজে উঠান-মাঝে বাঁপী মনোহর, 

ফোয়ারায় দেয় বাঁরি তাহার ভিতর । 

দাঁড়ায়ে মস্জিদে যদি ফিরাই নয়ন 
নগরের সমুদয় হয় দরশন | 

“হুমাউন ভূপতির কবর কেমন 

অতিমনোহর' শোভা। সরল গঠন ; 
মিটি 



০৯৯ 

৫. 

সপ পাশা লিল তি শিশীশীশতপীশা শশী --১শিশিটি 2 টি শি শীট 0 পি শিট িীীীপাপ্পিীশ শি শশিশশশশীশী্ীশিক্ছাশত শি ৩4 শি ভি িশীতিিশিটিশিশিশাশীশিহ পি শত শী 

্ুরধুনী। 

কবরের চারি পাঁশে বিরাজে বাগান, 

মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর-দান, 

বিপিনের চারি দিক্ দেয়ালে বেষ্টিত, 
তদুপরি স্তম্তরাজি আছে বিরাজিত । 

6 € কৃতবমিনার+ নামে স্তস্ত ভয়ঙ্কর 

পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ-কলেবর, 
আদি তিন থাক্ তাঁর লোহিতবরণ, 
লাল শিল। বাঁছি বাছি করেচে গঠন, 

নিশ্মিত চতুর্থ থাক ধবল পাথরে, 
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে | 

এক শত বাট হাত দীঘ কলেবর, 

দাড়াঁইয়ে যেন এক ভূধর-শিখর, 
আশী-হাত-পরিমাণ পরিধি তাহার 
ধন্য পৃথুরাজ, তব কীত্তি চমণ্কার ! 
তুষিবারে তনয়ার তীর্-অনুরাগ 
গঠে স্তন্ত পুর্ববকালে পৃথু মহাঁভাগ, 
প্রত্যহ প্রভাতে স্তস্ভতে করি আরোহণ, 

করিতেন স্ুলোচন। গঙ্গা-দরশন | 

মুসলমানেতে স্তম্ত করে পরিক্ষার 
“কুতব-মিনীর” তাই এবে নাম তার । 

“স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাঁজধানী, 
শোকাকুল! মরি যেন রাবণের রাণী ; 
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কোথা পতি ! কোথা পুত্র ! কোথা স্বাধীনতা ! 

দলিত দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা! ! 

ছিন্ন বেশ, ছিন্ন কেশ, ছিন্ন বক্ষতস্থল, 

ছিড়েছে কুণুল সহ শ্রবণ পলল। 
যে খানে বিয়ে রাজা করিত শাসন, 

সে খানে শুগীল এৰে করেছে ভবন ! 

“বিমল মথুরা-ধাঁম হেরিলাঁম পরে, 
“হরি-হুরি গেট” যার সম্মুখে বিহরে, 
আবিরে আবরি অঙ্গ, লইয়ে নাগরী, 

হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি। 
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়, 

মাটার পাহাড় কত গণ! নাহি যায়। 

কিংসবধ” নামে এক মৃত্তিকা-ভূধর, 

হস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর । 

“বিশুদ্ধ বিআ্াম-ঘাঁট, নিন্মিত প্রস্তরে, 

হস-বধ-শ্রম যথা বাসি কৃষ্ণ হরে; 

বিরাজে থাটের মাঝে স্তন্ত শিলাময়) 
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময় 

ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কাপাইয়ে ধীরে 
আনন্দে আরতি দেয় যযুন। দেবীরে ; 
সমবেত হয় তথ লোক শত শত, 

মুদঙ্গ কাসর ঘণ্টা বাজে অবিরত ; 
০ হু ১০ ্ »০ শিট সপপপী শপ শিপীক শী শিীশিপিিীশশ শিিস্সপ হ০শতস্পী শিপ পপি পপ াটি 



শিস? ্প্েসপ্পপা তির পিপি 

৭৫৪8 স্ুরধুনী। 

আরতি দেখিতে হাতে লয়ে নান। ফুল, 

দোঁতাল! তেতালা ছাঁদে উঠে যোষাকুল, 
সারি সারি কত নারী ছাঁদেতে দীড়ায়, 
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়, 
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্বাণ, 
মহিলামগ্ডলে উঠে হাসির তুফান। 

“বন্ুদেব দেবকীর মন্দির সুন্দর, 

দেখিলে তাঁদের ছুঃখ হৃদয় কাতর ; 

“দেবকী-অষ্টম-গর্ভে জন্মিবে নন্দন, 

হইবে তাহার হাতে কৎসের নিধন, 

এই বাণী শুনি কৎস, বাঁধি হাতে পায়, 
বস্গুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়, 

বুকেতে পাযাঁণ চাঁপা, প্রহরী ছুয়ারে, 
গর্ভিণী যাতন1! এত সহিতে কি পারে? 

বজ-বক্ষ ছুষ্ট কংস ওরে ছুরাচার ! 
সৌদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার ! 

সরল স্রেহের ঘর গরলে আকুল, 

বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল! 
শিলায় দেবকী বন্গুদেব বিরচিয়। 

বন্ধনদশায় হেথা! দিয়েছে রাখিয়।। 

বাস্দেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে 

দেবকী সুতিকাঁন্নান করেন কাঁতরে, 



গোয়ালিয়ারের রাজ পবিভ্র-অস্তর 

গজগিরি করিয়াছে সেই সরোবর । 

“দেখিলাম তার পরে, ভরিয়ে নয়ন, 

সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দ-ভবনঃ 

কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি, 

রাঁসমঞ্চ দৌলমঞ্চ শোৌভে সারি সারি, 

লীলার নিকুপ্জবন তমাল-কাঁনন 
স্থুরম্য ভাগীরবন শোভা হরে মন ; 
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী, 

কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদ্রিনী, 
পালে পালে হনুমান্, তাদের জ্বালায় 

পাহারা ব্যতীত জুতা রাঁখ! নাহি যায়, 

জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে, 

খিচোয় পোঁড়ার মুখ দাঁত বার্ করে, 

খাবার করিলে দাঁন জুতা দেয় ফেলে, 
কে নাজানে হনুমান বড় ঝানু ছেলে। 

“যযুনা-পুলিনে কেলি-কদন্ঘ-পাদপ্, 

কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ 7; 

জুড়ীতে নিদাঘস্বাল! গোপিনীর কুল 

পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে ছুকুল, 
স্ুরঙ্গে ব্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন 
সহসা সেখানে আমি, অঙ্গনা-বসন 

৭৫৫ 

শীতে পোশাক ৮পশশপশীট শিপ পিপি শিলা শি 



৭৫৬ স্থুরধুনী। 

কৌতুকে হরণ করি হরিষ-অস্তরে 
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে । 

“লছ্মী সেঠের কীর্তি বিশাল মন্দির, 
ধবল-ভূধর-সম তাঁহার শরীর, 
সম্মুখে বিরাজে এক স্তন্ত মনোহর, 
সুবর্ণে আবৃত তাঁর দীর্ঘ কলেবর, 

মার্জিত প্রাঙ্গন কিবা কুস্তুম-কানন, 

সদাব্রত অবিরত পালে দীন জন । 

বহুমুল্য তোঁষাখাঁনা, যাহার ভিতর 

রূপার প্রমাণ হাতী দেখিতে জুন্দর, 

রূপাঁর ময়ূর, আশাসোটা অগ্রণন, 

স্বর্ণ-অলঙ্কার হীর! মতির ভূষণ । 
রক্ষিত মন্দিরমধ্যে লক্মনী-নারায়ণ 
ভক্তিভাঁবে ভক্তগণ করে দরশন । 

“অকালে সংসার-জাঁলে জলাঁঞ্জলি দিয়ে 

বসিলেন লালা বাবু বুন্দাবনে গিয়ে ; 

করেছেন নাঁন| কীত্তি বদান্য-হৃদয়, 
মোহন মন্দির মঠ অতিথি-আ লয়, 

হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়, 

অপুর্বব আহারে সবে পরিতোষ পায় । 
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ-গান, 

ধন্য লালা বাঁবু তব স্ুুপবিত্র স্থান । 

৬ পপ, পপর সপ পা প্পোসসপিস পিপল 

রর ০ শশা িশীীশশীটি 

শস্পিপপপপাপপ সপপপসপপ িপপিসি ০০ পিপি টিশার্ট 



৮৮ পাস দিসি পপ, 

৯০৯৮০১৮৮১৮4 

প্রথম ভাগ । ৭৫৭ 

“ব্রজবাসী বলে “এত বৃন্দাবন-মান, 

উষ্ায় বায়ন মুখ করে না ব্যাদান, 

কেলি-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়, 
কাঁকের কা-কায় পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায় 

কাঁকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়, 
সত্য হেতু হনুমান্ অনুমান হয়, 

শত শত শাখামবগ শাখায় শাখায়, 

নিশিতে বায়স বাঁস করিবে কোথায়? 

সন্ধ্যার সময় তার করে পলায়ন, 

দিবাভাগে বুন্দাবনে দেয় দরশন। 

“তপন-তনয়া-তটে ঘাট অগরণন, 
শিলায় নির্মিত সব অতি স্রুশোভন, 

প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করভ-আঁকাঁর 

পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাতার, 

স্নানের সময় তার! করে জ্বালাতন, 

বহুদিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন । 

“দেখিতে দেখিতে দেখ! দিল দছ্বিজরাজ) 

চক্ত্িকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ, 

মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল, 

শশিকরে সযুদায় হাসিতে লাগিল, 
বচন-বিহীন হল নুখ বুন্দাবন, 

জীবমাত্রে কোথা আর নাহি দরশন ; 
পাশা শী শিস্পিসশশীদি১ ৮০০শিশ পিপি সি স্পেস পপ শিপ লা পপ 225 নু বহু টি শেপ পপা শিক পপ 



আখি 
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5 পা শীিটালাপীস্ীী্ীীটীশি টিটি 

॥ ঘা ॥ 

সুরধুনী। 

এমন সময় মাতা, সুষুণ্ত মেদিনী, 

হেরিলাম অপরূপ,__অপুর্বব কাহিনী, 

নিকুপ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন, 

বাহির হইল রাঁধা মদনমোহন ; 
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর, 
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর, 

গিরিধারি-কর ধরি চলিল রমণী, 
চলিল অঞ্চল পিছে লুঠায়ে ধরণী, 

উপনীত উভয়েতে প্রবাঁহিনী-তটে 3 

কিশোরী কহিল কাদি কৃষ্ণের নিকটে, 

কেন নাথ, অকন্মাৎ এ ভাব তোমার, 

কিজন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার, 

অধীনী কি অপরাধী হল তব পায়, 

জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায়? 

রাধার সর্বস্ব তুমি জীবনের সার, 
মুহুর্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার, 
তব প্রেম-পাগলিনী আমি অনুক্ষণ, 

বসন্তের অনুরাগী ব্রততি যেমন, 
বসন্ত চলিয়ে যায় কাদাইয়ে তায়, 

তুমিও কাদাও মোরে লইয়ে বিদায় ; 

যবে তুমি মধুরায় করিলে গমন, 

কি ফাতন! পাইলাম বিনা দরশন, 
২ সপ টিন ১১০ ত৮শিস্পীশ্শিটিতিত সী শিশি টা শীত শশী ০ ৪ 



প্রথম ভাগ। ৭৫৯ 

).. বিরহ-বিষম-বাণ বিদারিল কায়, 

নিপতিত হইলাম দশম দশায় ; 

হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়, 

যে যাঁতন! ! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয় । 

বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ, 

চল ফিরি, ধরি হরি, পদ-অরবিন্ন | 

“রাধার বচন শুনি মদনমোহন 

বলিলেন মৃছু্বরে এই বিবরণ ৮ 

অঙচ্জানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে 

আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীরে 
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি, 

জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী, 

গিয়েছে আধার দুরে, ভেঙ্গেছে মন্দির, 
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির ? 

অনাদি অনন্ত দেব বিশ্বধুলাধার, 

পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়া-পারাবার ; 

নির্মিত মন্দির তার জীবের হৃদয়ে, 
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবাঁলয়ে, 
আরাধনা! অবিরত করিছে তাহার, 

পাতর পুতুলে পুজা কেন দেবে আর? 

পুত্তলিকা পরিহত, হইল ঘোধণ 
২... এিকমেবাদ্িতীয়ম্ত ধর্ম সনাতন । 
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৭৬০ সুরধুনী। 

পুর্ণব্রহ্ম পুর্ণানন্দে আনন্দিত মন, 
কে আর করিবে বল তীর্ঘ-দরশন ? 

নয়ন যুদিয়ে যদি দেখাঁপায় নরে 

সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে, 
দেবদেবী-উপাসনা-_অজ্ঞীনের ফল--. 

কিজন্য করিবে আর মানবের দল ? 

আমাদের উপাঁনন! হইল বেহাত, 
কে রোধিতে পারে সত্য-সলিল-প্রপাঁত ! 

ভূমিশুন্য ভূপতির বৃথাই জীবন, 
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন। 

আইস আমার সঙ্গে, কিশোরি কমলে, 

থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে ; 

মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম-গরিম! 
কগ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিম| | 
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস-বদনে 

ঝাঁপ দিল কালী-দহে সাঁর ভেবে মনে । 

কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী 

পড়িল জীবন-মাঝে, যেন পাগলিনী। 

“আ[কবার-রাজধানী আঁগরা নগরী, 

প্রবাহ-পুলিনে যেন বিভৃষিতা পরী, 
অপরূপ অগ্রালিকা, সরসীনিকর, 
রমণীয় রাজপথ, উদ্যান সুন্দর. 
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প্রথম ভাগ । ৭৬৯ 

বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকাঁয়, 

বিশ্বকর্দ্মা-বিনিন্দিত কীর্তি শোভে তায়। 

“তাজমহলের শোভ। অতি চমত্কার) 

ভাঁরতে এমন হম্ম্য নাহি কোথা আর, 

রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল 

শোভিরাছে মহলের শরীর বিশাল, 

করিতেছে চক্মক্ উজ্জ্বলতাময়, 

স্থির-বিজলীর পুগ্জ অনুভব হয়। 
অপূর্বব নিপুণ কন্ম করেছে প্রস্তরে, 
শিলা! যেন কাচ! ইট ভাক্করের করে, 

লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়, 
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটাঁয়। 

তেজীয়ান সাঁজিহান দিল্লি-অধিপতি, 
ভার্ধ্যা তার বন সতী অতি রূপবতী, 

তাহার স্মরণ হেতু ভূপ মাজিহান 

গৌরবে করিল তাজমহল নির্মাণ | 

নির্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর 

বিংশতি সহত্র লোক বাইশ ব্সর | 

“শিষ্মস্জিদের শোভা অতি মনোহর, 
অভ্র-আবরিত তার মব কলেবর, 

রজত-রচিত দেখে অনুভব হয়, 

অথবা৷ অবনী-অঙ্গে শশাঙ্ক-উদয় । 
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“শ্বেত পাতরের “মতি-মঞ্জিল” সুন্দর, 

পরিপাটী ঘর তাঁর অতিপরিসর, 

মোগলকুলের কেতু রাজা আকবার, 

এই স্থানে করিতেন রাজ-দরবার ৷ 

মঞ্জিলের তিন দিকে কিবা! শোভ। পায় 

বিবিধ ভবন, রচ1 ধবল শিলায়, 

যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ 

বিমল মানসে ব্রন্মে করিত ভজন । 

“স্ুবিস্তৃত সেকেন্দরা-বাগ্ অপ্পরূপ, 
কবরে বিহরে যথা আকবার ভূপ, 

নিন্দিয়ে নন্দনবন বিপিন-মাধুরী, 
স্ুবাসিত-বারিপ্রদ উদ্স ভুরি ভূরি, 
বিরাজিত তরুরাঁজি দেখিতে কেমন, 
নয়ন-রঞ্জন নব-পল্লব-শোভন, 

বিচিত্রবরণ পক্ষী শাখে করে গান, 

চুনিমণি-পান্গী-আঁভা পক্ষে দীপ্তিমান, 
মকরন্দবিম্ডিত ফুটিয়াছে ফুল, 
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল, 
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ, 

অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ । 

“ভাসায়ে লোহার পিপ! নদীর উপর, 
নিন্মীণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর । 



প্রথম ভাগ। 

বিরাজে অপর পারে এম্দাদ্ উদ্যান, 

রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ । 

“ছাঁড়িয়ে আগর বেগে চলিতে চলিতে 

এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে | 

৭৬৩ 
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পবিত্র প্রয়াগে পুর্বেব ছিল বিরাজিত, 
জোতস্বতী সরম্বতী ভারতী সহিত, 

বেদ? স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন 

করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ ; 

অন্তদ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী, 

আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি ? 

জাহ্বী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয় 

সে কালে প্রয়াগ-কোলে সংমিলিত হয়, 

সেইজন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম, 
জনপদময় গণ্য ভোগ-মোক্ষ-ধাঁম। 

যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়, 

সুকেশ। যুবতী যেন প্রয়াগে না যায়; 

যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল, 
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল । 

প্রয়াগে গ্রধান ছুর্গ অতি পুরাতন, 

পুর্বকালে হিন্দুরাঁজ। করে বিরচন, 

আকবার রাজ! পরে করে পরিক্ষার, 

বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার । 

জাহ্বী-যমুনা-যোগে ছুর্গের স্থাপন, 
উভয়ে পরিখা-রূপে করেছে বেষ্টন। 
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প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা-উপর, 
নিপুণ-গঠন-কীন্তি অতীব সুন্দর, 
দুরেতে দেখিতে শোভা আরো চমত্কার, 

যমুনা-গলায় যেন কনকের হার! 

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে, 

উপনীত ক্রমে আসি বাঁরাণসী-তলে ; 

কাশীতে হেরিল বাল! বিশ্বেশ্বর বর, 

সলাজে ফিরায় যুখ, কাপে কলেবর, 
সেই হেতু কাশীতলে তীক্ষপ্রসবিনী 
হয়েছেন মনোলোভা উত্তরবাহিনী । 
নুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে, 

বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে? 
“অসি” “বরণের” প্রতি দিল অন্ুুমতি-- 

“এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী |” 

বারাণসী-ছুই-পাঁশ দিয়ে ছইজন 
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ, 

বলিলেন বিবরণ যোঁড় কর করি ; 

জাহৃবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি, 

“অন্ুঅঙ্গী আমি বাছা, তিনি শিলাময়, 
সম্ভব কভু কি তীর সনে পরিণয় ?” 

নদযুগ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে, 
চলিল আঁনন্দমনে সিন্ধু-দরশনে | 

পানি শিসষষপাি শী পিপপ্পীা পপ শী শী শী শী সী 

পট শিলা ি্স্পী শশী শী শপে পাস র্ 

্ রর - 



৭৬৬ সুরধূনী। 

দাড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন 
কি শোভ। ধরেছে কাশী নয়ননন্দন, 
নিদ্রাবেশে স্বপ্ধে যেন পতিত নয়নে 
কিন্নরকুলের পুরী সজ্জিত রতনে £ 
স্ুরধুনী-নীর হতে উঠিয়ে সোপান 
মিশিয়াছে হর্্্য-অলে, হয় অনুমান 

এক খণ্ড শিলাঃক্ষোদি করেছে নিন্মীণ 

এক ভাগে অট্টালিকা, অপরে সোপান । 
রজত-কাঞ্চন-চুড়! জুমার্জিত-কাঁয় 

শোঁভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী-প্রায়। 

কাঁশীতে অপুর্ব শোভা ঘাট সমুদয়, 

পরিপাটা-বিনির্ম্িত বিমল শিলাঁয় ; 
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন 

কথোপকথন করে, সেবে সমীরণ । 

“অগ্রীশ্বর+ “মাধরায়” ঘাট মনোহর, 

“পঞ্চগঙ্গা” এব্রহ্মঘাট” সোপান সুন্দর, 

“মণিকর্ণিকার” ঘাটে সমাধির স্থান, 

চির চিতানল যথা না হয় নির্ববাণ, 

“রাজরাজেশ্বরী” ঘাটে স্নানে মহাফল, 

“্রীধর? “নারদ” ঘাট আরাধনাস্থল, 

“দশ-তশ্বমেধ” ঘাঁটে হইলে মগন, 
সশরীরে চলে যায় বিষু-নিকেতন, 
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সুন্দর বিরাঁজে “রাঁজঘাট” শিলাময়, 

য্থায় রেলের লোক আসি পার হয়। 

মাঁধরায়-ঘাঁটোপরি অতি-উচ্চ-শির 

বিরাজিত ছিল বেণীমাঁধব-মন্দির, 
 বিঞুমুর্ভিধারী বেণীমাধব তথায় 

পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায় ; 
অপকৃষ আরংজিব রাজা ছুরাচার 

প্রজার মনের ভাব ন! করি বিচাঁর 

নাশিতে কাশীর কীর্তি ভীম মুর্তি ধরি, 

কাশী আমি উপনীত, করে অসি করি, 
তাঙ্গিয্বে মন্দির তায় মস্জিদ্ গঠিল, 
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল। 

মন্দিরের চূড়া এবে মস্জিদ্ মিনার, 
বহুদূর হতে লোক দেখাপায় তার। 

বিশ্বেশ্বর-পুরাতিন-মন্দির এখন 

ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ 

শোকের উদয় হয় মানবের মনে, 

অরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্সা, কেমনে 

নাশিলি এমন কীর্তি ? ছিল না কি তোর 

কিছুমাত্র পুর্ববকীর্তি-অনুরাগ-জোর ? 

বর্ধবর ভূপতি তুষ্ট পর্ববকীর্ভি-ভঙ্গে, 
প্রবালপ্রলম্থ চূর্ণ শাখাম্বগ-অঙ্গে ! 
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অন্ধকার 'জ্ঞানবাঁপী” অজ্ঞাঁনের মুল, 
কতমত মানবের ধর্দপক্ষে ভূল । 

দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির, 

'আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির, 
দেবের উড়িল প্রাণ, জড়সড় অঙ্গ, 

ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ । 

বাচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে, 
এই নুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে। 
সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম বিশ্বরচয়িতা, 

কোপ-কুলিশেতে ধার পৃথথী বিকম্পিত, 
যবনের ভয়ে তার দুরে পলায়ন! 

যেমন মানুষ তার দেবতা৷ তেমন। 

ন্ুগৌরবে দশ-অশ্বমেধ-ঘাঁটোপরে 
জ্যোতিষ-আধার মান-মন্দির বিহরে ; 
যেখানে বষিয়ে রবি শশী গ্রহণ 
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন, 

প্রুবতার! ধরিবার সহজ উপায়, 
দিবার বিভাগ গণে ভাসঙ্কর-প্রভায়। 

স্বেয়। জয়সিংহ রায় রেয়াঅধিপতি, 

যার করে জ্যোতির্বিদ্যা পাইল উন্নতি, 

তাহার নিন্মীণ মান-মন্দির মোহন, 

মরিয়ে জীবিত রাজ! কীর্তির কারণ । 



শ্রথম ভাগ। 

সুশোভিত শিক্রোল-পল্লী পরিক্ষার, 

'পরিপাঁটী অট্টালিকা, বর চমত্কার, 

নবীন দুর্ববায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ, 
মনোহর-দরশন নয়নরঞ্জন। 

শিকৃরোলে করে বাস সাহেবের কুল, 

জুরম্য উদ্যানে যেন মলিকার ফুল। 

শিকরোল-সম্িকটে কালেজ-ভবন, 
বহুচূড়া-বিভূষিত অপুর্ব শোভন, 

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার, 

ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার, 

বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়, 

দর্শকে কৌতুক ভায় কুস্তীর-দ্বিতয় । 
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক-আগার, 

বিরাঁজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার | 

চক্্রনারায়ণ-গুণে এই বিদ্যালয় 

করেছে পণ্ডিত-মাঝে নুখ্যাতি-সঞ্চয়। 
খালি পায় সমুদয় ছাত্র অধ্যাপক, 

রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক ; 
ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ, 
ভুর্ববল-দলন। নছে মহতের কাঁজ। 

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ব অলঙ্কার, 

হীরক বলয় বাঁজু, মুকুতার হার, 

পি 

৭৬৯ 
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স্ুুরধুনী । 

চেলির বসন, তায় কার্য পরিপাী, 

মোহিনীর মনোহর বারাণসী শাটী, 

বিবিধ বর্ণের ধুতি, উড়ানি উজ্জ্বল, 

জরিতে জড়িত শাল করে ঝল মল, 

ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন, 

ঘটী বাঁটী লোটা থাল বিচিত্র বান, 

হাতীর দাতের হাতী চিরুনি মুকুর, 
শলপাতা- মোড়া নন্য শ্লেল্স। করে দুর 

সাপ পে 

প্রতিউপকূলে রামনগর শুন্দর, 
কাশীর রাঁজার বাড়ী যাহার ভিতর । 
মহারাজ-মহিমাঁর পরিসীমা নাই, 
স্ুচিন্ডে শের গাঁন করিছে সবাই, 
ভাঁগারে বিপুল নিধি রাঁজ-আভরণ, 

মন্দ্ুরায় বাজিরাজি-__গমনে পবন, 

দুরন্ত দ্বিরদরুন্দ--চলিত অচল, 

ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল । 

রামনবমীর দিন,-_যে শুভ দিবসে 

প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্য স্ুষশে ১ 

রামনগরেতে রেতে রাঁমলীল! হয়, 

প্রাসাদ প্রাস্তর পথ করে আলোময়, 

জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন, 
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন, 

সী পিপিপি পিপি ৮৯৮৯০ 
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প্রথম ভাগ । 

কুগ্তরনিকরে কত দরশকদল, 

আরোহিয়ে কত লোক তুরক্ষগপটল ; 
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন, 

হাউই হুনুস্ স্বরে পরশে গগন, 
তুপড়ি অগিনি-ঝাঁড় করে বিনিম্মাণ, 
অন্ল-কণিকা-উৎ্স হয় অনুমান, 

তারাহার কি বাহার তারাহাঁর জিনি, 

দম দম ছোটে বোম কাঁপায়ে মেদিনী, 

আকাশে ফানন ভাসে উজ্জ্বল-বরণ, 

নিশির কুল্তলে যেন মণি-দরশন ; 

বাঁজ পৌঁড়া হলে শেষ বাজে জরঢাক, 

রাবণের অনুরূপ পোঁড়াবার জীক, 
লঙ্কেশ্ লাগাযরে দীপ বলে মার মার, 

পুচিয়। রাবণ রাজা হয় ছার খার। 

কাঁশী ছাড়ি কিছু দূর আসি স্ুরধুনী 

পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী ; 

গোঁমতী-বদন চুন্ি জাহুবী আদরে, 
জিদ্ঞাদিল সমাচার, করে কর ধরে 

গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ, 

চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ । 

“শুনিলাম তুমি সখি, পতি-দরশনে 

করিয়াছ শুভ যাত্রা সাগর-গমনে, 
স্পীপি পলা পা পলাশী 0 পপ শিপ শিপন পা পেশী পপ ল-৮পীপা কিট তি ৯ 

শপ িশিশীশািিশীশীী শত িশিশিপীন্পিশীাশ্পিিশিট 

৭7৭৯ 
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২ পাশ িশিপীশীিশশপী্রিি ৩ 

টনিক? | 

কাদিলাম মনোছুখে তব ভাবনায়, 
পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায় 

দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর 
সাজাহান-পুর হতে হলেম বাহির, 
চলিলায অবিরাম প্রবাহের রথে, 

অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে । 

“দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান, 

বীরপ্রস লক্নাউ অলকা-সমাঁন । 
বিপুল-বিভবশালী ভূপাল তাহার, 

পদাতিক গজ বাঁজী হাজার হাজার, 

প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন, 

ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ ; 

অরাজক রাজামপ্; কুমশঃ প্রবল, 

সিংহাসনে রাজলক্ষমী হইল চঞ্চল ; 

তখন ইংরাজ-রাজ। সুশাসন তরে 

লইল রাজ্যের ভার আপনার করে । 
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতাহীন, 

অপমানে অবনত বদন মলিন ; 

যুকুট ভূঘণ রাঁজ-দণ্ড কেড়ে নিল, 

রাজসিংহাসন হতে নামাইয় দিল ; 

বাদিতে কীদিতে ভূপ কাঁতর-অন্তুরে 
রর পুরুষের পুরী পরিহার করে, 

৮ শিট শি সিটি েিস্পেপ্পশী পপি শোপিস শিস শা শপ শপ শীশ্ীশিপীাশী পিপিপি পিসী ও পেজ 



প্রথম ভাগ । ৭৭৩ 

নিরাশায় নত নৃপ নির্ববাননে যায়, 

হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায় । 

আকুল অমাত্যকুল আধার দেখিল, 
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রবারি পড়িতে লাগিল ; 

শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনী প্রায়, 

দরবেশ্-তেশে বাছা কৌথা চলে যায় ? 

মহলে মহলে কাদে মহিষীষণ্ডল, 

অবিরত বিগ্লিত নয়নের জল; 

বিষপ্নবদনে কীদে যত পরিজন, 

নীরবে রোদন করে শুন্য সিংহাসন, 
বিলাপে বাঁরণবুন্ন নিরানন্দমন, 

হরিঘাছে হরি যেন করভ-রতন, 

শোকানলে ভুলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়, 
আক্ষেপ-কুজন করে পক্ষী সমুদায়, 

পরিতাঁপে পশ্বাবলী মলিন-বদন, 
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন, 

নিরাঁনন্দ-শীরনিধি অধিপ-ভবনে, 

হাঁসেন্ হৌসেন্ যেন মরিয়াছে রণে। 

স্ুশীসিত লক্নাউ হয়েছে এখন, 
সভ্যত1 হতেছে বুদ্ধি বিদ্যা বিতরণ, 

অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর 

নাহি আর করে রাজপুরুষনিকর ; 
পপি পপি পপ পপ. 



(0282548 

৭৭৬ সুরধুনী । [চতুর্থ : 

তপোধন-নিকেতন আজো বিরাজিত, 

দরশন করি চিত হয় হরধিত। 

“রামেশ্বর? নামে শিব স্থিত বক্সারে, 

স্থাপন করেছে রাম ভক্তিসহকারে, 

রামেশ্বর-শিরে জল ঢালে সুলোচনা, 

সীতাপতি-সম পতি করিয়ে কামনা । 

পরিহরি বক্সার পারাবার-প্রিয়ে 

পাইলেন ঘর্ধরায় ছাপ্র! আদিয়ে ; 
আলিঙ্গন করি তারে অতি নমাদরে, 

জিজ্ঞাসিল সমাচার স্মধুর-ম্বরে | 

মাগার 



৮ তশী সস 

পঞ্চম সর্গ। 

ঘর! গঙ্গার বাক্যে প্রকুল্পহ্ৃদয়, 

বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয় । 

“কুমায়ুন মহীধর কনক-বর্ণ, 

হিমালর-শৈলরাঁজ-অনুগত জন ; 
তাহার ছুহিতা আমি শুন সুলোচনে, 

আছি চিরবিরহিণী নিরানন্দ-মনে | 
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি 

শেক্ষা দিল অভাগীরে দিবাবিভাবরী ১ 

শিশুকাঁলে শিখিলাম উর্বশী-কুপাঁয় 

তু, ও, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়, 
শিখিলাম সুঘতনে সঙ্গীত-কাকলী, 

বিহঙ্গ-বাদিনী বীণ মধুর মুরলী ; 

দমাঁদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস, 

স্কোমল মকমলে করিনু প্রকাশ 

রেসম কুস্থম-কুল ঘুকুল পল্লব, 

ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব ; 

কত সুখে করিলাম অধ্যয়ন, মরি ! 

সরল সাহিত্য-মাঁল আনন্দলহরী, 

বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে 

গাখিনু ললিত মাল কবিতা -প্রসুনে । 
সপপীপীপতিপিপী সপ ৮. ৭ শিপন ও শিপ পা শিট ২০০০ ০ -০সপ ০০ তি পাত 

০ 

পিপিপি পাপন এপি কোপাল 

কপাল 

রতি 



৭৭৮ স্থুরধুনী | 

পপি শশক্পিস্পা ভিত 

বিফল হইল এত শিক্ষা, আহ মরি ! 

বলিতে মরমে বাঁজে সরমে সিহরি । 

দেশীঁচার-দাবাঁনল, অতি নিদারুণ, 

দহিল যৌবন-বন-কবিতা-প্রসূন; 
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন, 

পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন ? 

কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল, 

অবল! ঝালার প্রতি পিতা প্রতিকূল; 
ধনবন্ত এরাবত কুলীন-প্রধাঁন, 

তীর পুরে পুক্রীনদান অতীব সন্মান ; 
কিন্তু সখি, বলিব কি, এরা বত-ম্ুত 

অকাল-কুম্সাণ্ড ঘণ্ড ভীম ভণ্ড ভূত, 

গভীর লোচিন ছুটা ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন, 

বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাঁত-দিন, 

মোটা বুদ্ধি, মোট! পেট, মোটা মোটা পদ, 
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ, 

পোড়া শিরে ধুলা দেয়, ধরি অবহেলে 

বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া ফেলে 
এমন মাতিঙ্গে মম দিতে চাঁন বিয়ে, 

কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে ? 

না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল 

শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল, 
পাত তি শি শিশি পিস পাশে পিপিপি স্পেশাল আপা স্পপপীসপ। +  পপপীস কি 



৮. শশী শশী শী শিপ পাাালা্পিস্পপসপা পরশ পাপ পিপিপি পপি তালি 

প্রথম ভাগ । ৭৭৯ . 

বিদ্যাবিভূষিত তারে করা ভাল নয়, 
শত গুণে পরিতাঁপ অনুভব হয়। 

হস্তিমূর্খ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে 
আয়োজন করে পিতা হরঘিত-চিতে, 

ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই, 

অনক্ষর বর হজে কিসে ত্রাণ পাই? 

এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ, 

সাঁগর-সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন, 

অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে 

কাটাঁইব এ জীবন ধন্দ্-আচরণে, 

তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে 
আক্ষেপ-প্রবাহ বল আর কোথা! ধরে । 

পরিণয দিনে পরি বমন ভূষণ 

এরাবত-স্ুত যাই দিল দরশন, 

ভাঁসাইয়ে আখিনীরে অঙ্গ ভবনীর 

অমনি ভবন হতে হলেম বাহির । 

“আইলাম কিছুদূর অতিবেগভরে, 
মনে ভয়-_ মুর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে ; 
“যে খানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেই খানে, 
মাতঙ্গ-মুরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে ; 
সত্বরে উপলকুলে করি পরিহার 

“কাঁলীনদী” মনে দেখা হইল আমার ; 
শিপ লী 



মি ০০ পল চি 

৭৮০ রুনা | 

তৰ সহচরী বলি দিল পরিচয়, 

কান্তারে আসিতে এক! পাইয়াছে ভয়। 

“ছুইজনে একালনে আপি কিছু দূর, 

গুনিলাম সুমধুর বামাক-নুর, 
দাড়াও দাঁড়াও? বলি আমায় ধরিল, 

স্ুরধুনী-প্রি পা পরিচয় দিল! 
“গোৌরীগগগা" নাম তার কনক-বরণ, 

ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন। 

“নেপাল হইতে পরে নদী কর-নালী”__ 
জাঁনিলাম পরিচয়ে আপনার আলি, 

আপিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন ; 

বাসনা--তোমার সঙ্গ সাগরে গমন । 

“সতীগঙ্গ” নাম তাঁর সতী উদ্ধারিয়ে, 

অপুর্বব কাহিনী সখি, শুন মন দিয়ে। 
কর-নালী-তীরে ছিল অপুর্বব নগর, 
রাজদণ্ড ধরে থা রাজা নটবর, 

অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্াজ্ঞান, 

কঠিন হৃদয় তাঁর ভীষণ মশান, 

সজোরে কাড়িয়ে লর গ্রজার বিভব, 

রি সভীত্-নাশে তোঁষে মনোভব, 

অনল দহন করি প্রজার ভবন 

অনারসে নাশে তারে সহ পরিজন । 
১৮০০০825882 587787228582-55-755-255245572255755-55582225 



শপাপপেপ্টী শি পাটি পি পাত 

“এই পাধগ্ের রাজ্যে করিত বসতি 

অনুকম্পা-পরিণত “সম্পা” গুণবতী ; 

নবীন যৌবন-ফুল পরিমলময় 
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সধুদয়- 

নিবিড় কুঞ্চিত কেশ স্ুনীলবরণ, 

দ্ুরেতে নালান্থনিবি দেখিতে যেমন, 
উজ্ভ্বল তারকা দুটা ভলিছে নয়নে, 

হাঁসিছে মধুর হাঁসি সদ! চক্দ্র।ননে, 

সুরলী-আ'রব জিনি রব মনোহর, 

কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাপায় অধর । 

পুনদিহন-সেন!পতি-পুজ পুগুরীক 

ঘড়ানন-সম-রূপ সষোগা সৈনিক, 

সম্প্রতি তাহার করে হরশিত মনে 

সপিয়াছে স্ম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে | 

“একদা উবাঁয় বসি সম্পা স্রলোচনা 
উপকূলে একাকিনা করে উপাসনা ; 
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন, 

করিছে লহরী লালা শৈবলিনী-বন, 

চুন্থিছে বালার্কআভা সম্পা-গগদেশ-_ 
কবিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দেশ । 

হেন কালে পাপনেত্র রাজ! নটবর 
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল-মস্তর | 

সস ৬ ০০১১৯ ১ ২ সপ 

৯৫ ০ 

প্রথম ভাগ । ৭৮১ 
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সুরধূনী। 

“উপাসনা সারি সম্প মরাল-গমনে 

পৃণুরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে ; 

অমনি মুচকি মুখ পুগুরীক হাসে, 

ন্নেহগর্ড স্ুবচন পরীহাঁসে ভাষে, 

হ্ৃদয়-যুণাল মম শান্তা করি, পরিয়ে, 

জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে £ 

জান না কি সম্পা, তুমি আমার জীবন, 

দিবসে আধার হেরি বিন। দরশন ॥ 

কি শোভ1 ধরেছ সম্পা উপাপনা করি, 

শুভ্র ধুতুরার মাল। কুন্তল-উপরি ; 
স্ুষমা-উপমা। নাই, তবু ইচ্ছা বলি, 

কাদন্থিনী-মাঝে যেন ভাসে বকাবলী ; 

ত। নয় ত1 নয় সম্পা, বলে এই বার, 

জলধি-অদিত-জলে দিত পোঁতহার ॥ 

হল না হল না প্রিয়ে, পুনর্ববাঁর বলি, 

অমানিশি-অঙ্গে যেন নক্ষত্রমগ্ডলী ; 

এইবার আদরিণি, উপমার সার, 
হৃযধীকেশ-কোলে যেন বাণীর বিহার : 

এতেও উঠে না মন, কি করি উপায়, 

হর-কর-শাখা যেন কালিকার গায়; 

এ বাঁর বলিব ঠিক, পরিহরি ভুল, 

সম্পার কুন্তলে যেন ধুতুরাঁর ফুল ॥, 
স্পেস ৮ পপ সপ পপ পিপিপি াশাািাটািসপপািপীপাপিপীজাব্কপা শি শিিপাশিিিটিটিনিশিপাশিটিশীটীতিিশিশিটিলি 
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হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে “বেশ, 

আজ্ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ । 

পরিহর পরিহাস, ধরি ছুটী পায়, 
কোথা পাব ভাল কেশ কেন! নাহি যায় ।” 

পতি-হাত ধরি সতী নিকটে বসিল, 

পুগুডরীক-মুখ সম্পাগও পরশিল। 

কিছুকাল কাঁটাইয়! কথোপকথনে, 
পুগুরীক চলে গেল সৈন্য-নিকেতনে । 

“ন্রিমল মনে সম্পা বসি একাকিনী, 

উপনীত আসি তথ রাঁজার কুটরনী, 
বলে মাগী, “শুন সম্পা, মম নিবেদন, 
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন, 

শুভক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ, 

নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ, 

তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়, 

বহুমুল্য উপহার দিয়েছে তোমায়, 
ন-নর মতির মালা, হীরক-বলয়, 
রতন-রচিত সিতি শত-সুর্ষ্োদয়, 
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন, 

সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ, 

গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস, 

ভূপতি-ভূপতি হয়ে রবে বাঁরমাস, 
সপ সাপীশিপীশীিিশিি শি ভিপি ০৩ পেশী আত ৮৮2 শপ ৮৮ শপে সিস্পপাপাশী পিপি শা শি সপ পাপা শপ 



৭৮৬ সুরধূুনী। 

রাজারে বলিয়ে যাঁস্ পাবে প্রতিফল, 

সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল 1; 

“রাগত বেজির মত গরজি গভীর, 

ফুলাইয়ে কলেবর, নত করি শির, 

ভূপতি-কুট্টিনী চলি খেল রোষভরে, 
নিবেদিল বিবরণ রাজ! নটবরে । 

অশুভ সংবাদ শুনি সম্ভলীর মুখে 
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোছখে ; 

সন্বরি শম্বর-অরি-পাবক ভীষণ, 

আশ্বাস সন্বর করি যত্তবে বরিষণ, 

বলিল দূতীর প্রতি “যাও পুনরায়, 

পুগ্তরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়, 
সহত্র সুবর্ণ-মুদ্রা করিলাম দান, 

আঁজ্ হতে মে হইল সচিবপ্রধান। 

বোধ হয় পুগুরীক দিলে অনুমতি 
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী, 

যেমন সে দিন সাঁধু-সদাগর-প্রিয়। 

পতির আঁজ্ঞা় আঁসি জুড়াইল হিয়া 1, 
“এ নহে? বন্ধকী কহে তেমন দম্পতী, 
কি করি, প্রভুর আজ্ঞা, যাই আশুগতি ।, 

«“নষমতি-নটবর-নষ্ট-ব্যবহার 

শুনিয়ে মনের ছুখে বদনে সম্পার, 
লি াশিশিাপীশিনীশিশীপিশশাি তিশা শী সাপ ০558৯ এ রঃ ৫: 
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পরিতাপে পুগ্ডরীক করিল প্রেরণ 
পদ-ত্যাগ-পত্র ত্বরা সৈন্য-নিকেতন । 

সম্পার লোচনবারি মুছিয়ে ছন্বনে 

করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে। 

তার পরে সরোবারে সেবিয়ে সমীর 

ভাঁবিতে লাগিল বসি পুগুরীক বীর, 

হা! জননি, মাতৃভূমি, কি দশা তোমার, 

হেরি মা, নয়নে তব নৈরাশ-আসার, 

অবিচার-অত্যাচার বরাহ-জন্বুক 

আঁবরত বিদারিত করে তব বুক, 

অসন্য মহিতে আর পার না জননি, 

কত হতে নিপতিত অধিপ-অশনি | 

কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায়-বিহীন 
ম্রমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন ঃ 

গরীয়মি মাতৃভূমি, সন্বর রোদন, 

আহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন ১ 

এমন ময় তথ। ভূপাল-প্রেরিত 

জঘন্য-জীবন দূতী আমি উপনীত, 
সাহসে করিয়ে,ভর দিল পরিচয়, 
নটবর-নরপতি-শাজ্ঞ। সমুদয় 

| 
ৃ 

আরক্ত-লোচনে বীর দুতী-পানে চাঁয়, 

পরাণ নিতে তাঁর কোথায় পলায় ; 
প্রত ৭ লাশ শা শিস পিপল পেশী পপ টিটিস্পিতিশীি শী 



ই 

না দিয়ে সম্পারে মোরে বাড়ালে জঙ্জাল 1 

কৃলটা-কন্থল করে জড়াইয়া ধরে, ৰ 

বলে “তোরে খেঁতে! করি আছাড়ি পাতরে, 
পাঠাই যমের বাঁড়ী এক পদাঘাতে» | 

সহসা ভাবিয়ে বলে “কি পৌরুষ তাতে, 
বামা-হত্যা মানুষিক গ্রণনীয় নয়, 

যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়, 

ছড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্্বঅনুনারে, 

রখিলাম পদাঘাত বধিতে রাঁজারে ॥ 

“রাজার সদনে দূতী আঁপিয়ে সত্বরে, 
বলিল বৃত্তান্ত সব কীদিয়ে কাঁতরে ॥ 

কান্না নিবারণ তাঁর করিয়ে টাকায় 

নটবর কুরটরনীরে করিল বিদায় । 

ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির, 

“মশানে লুটাল দেখি পুগুরীক-শির, 
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ, 
কার সাধ্য রক্ষা! করে বিদ্রোহীর প্রাণ ; 
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনাদল, 

পরিতাপে ভ্বালাইবে সমর-অনল, 
পূর্বতন সেনাপতি প্রাতিঃম্মরণীয় 
তাঁর চেয়ে পুগ্ডরীক বীর বরণীয়, 
আমিও তাহারে ভালবাসি চিরকাল, 

দন পিপিপি -শাশীশ পি শী নর ২ শে শীত 7 
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প্রথম ভাগ । 

পুগুরীকে প্রাণে মারা! মানি অবিহিত, 
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্বস্ব-পহিত | 

সর্বস্বান্ত পুগুরীক পড়িয়ে সঙ্কটে 
বিরচিল পর্ণশাল! করনালী-তটে, 

ভিখারীর বেশে তথা সম্পা ভার্যা সনে, 

করিতে লাগিল বাস হরধিত-মনে । 

“বিলাপ যখন পায় আদিতে সময়, 

বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয় । 

যাতনা যখন মনে ধরে নাকে। আর, 

সহসা! প্রভাব তার শরীরে প্রচার ; 

পরিত'পে পরিপুর্ণ পুগ্ডরীক বীর, 
আবার বিকার তায় করিল অধীর,_- 

পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল, 

নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল, 

মাতার বেদনে মাত ছিড়ে পড়ে যাঁয়, 

উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়, 

ইঠপাঁইয়ে বলে, “আর চেষ্টা অকারণ, 

মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ ॥ 

কাছে বসি বলে সম্পা ভাসি আখিজলে, 
“বালাই বালাই নাথ, ও কথা কি বলে, 

আছে দাসী দিবানিশি তোমার সেবায়, 

কি 539 বল নাথ, কি দিব তোমায়; 
আপি তিনি শিম ৮ িশশশিশিশিশিশাঁী শীল িিিশীটি শি 
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এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে, 

নাঁথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাঁটে। 

এখনি যাইবে ভালা, হয়ে থাক স্থির, 
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর | 
পুগুরীকে অচেতন করি দরশন, 

কোলে তুলে নিল সম্পা করিয়ে যতন, 

অুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে, 

মুছে নিল ওষ্ঠাপর আপন বসনে, 

সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম, 

যতনে বাতাস বাঁলা দিল অবিরাম । 

শবাকাঁর পুগুরীক সুস্থির-নয়ন, 
শোকাকুলা সম্পা সতী নৈরাঁশে মগন। 

“হেন কালে সেনাপতি সন্্যাসীর বেশে 
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে । 

সন্সেহে নিকটে বসি বলে বীরবর, 
“ক ভাবনা মা, তোমার ব্বরাজ্য-ভিতর, 

রাঁজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ, 

পুগুরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন ৷ 

রাজ-কবিরাজ মাতা, আমিবে এখনি, 
অরবিলন্বে ভাল হবে ভাবি-নরমণি। 

কিছু দিন কঞ্টে বাছা কর দিনক্ষয়, 
প্রজা-পরাঁক্তমে রাজ! হবে পরাজয়; 



প্রথম ভাগ । ৭১৯ 

পুজ্য প্রজাপতি ঘদি পাপমতি হয়, 

প্রভৃত্ব তাহার বল কত দিন রয়! 

গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান, 

হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান |, 
এত বলি নমেনাঁপতি করিল গমন, 

কাদিতে লাগিল সম্প। ব্যাকুলিত-মন। 

“নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে, 

পাঠাইল কুরটিনীরে পুগুরীক-ঘরে, 

আইল তাহার সনে গুণ দশজন, 

উড়িল সম্পার প্রাণ শুকাল বদন। 

সতেজে সম্ভলী বলে, “শুন মম বাণা, 

অকারণ কষ্ট ভাজি হও রাজরাণী, 

কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়, 

এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়, 
রবে না আখের সীমা, বাড়িবে সম্মান, 
কেন দাস হবে রাজ তব সন্িধান। 

না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোলায়, 

শুয়েছে সাধের স্বামী শমন-শব্যায়, 

এইবার অবহেল্। করিলে বচন, 

গলা টিপে লয়ে যাবে গু€1 দশজন 1 

“কাতরে কাদিয়ে সম্পা বলে ম্বছুস্বরে, 

“নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ? 
স্পা পপ ৭ সপ পাপা পাপা পিসি শা শ উনি 

পপ পাপে 

০ 



কী - 

৭০১৭, 

তাবিলেন ডুবে মরি সেই নদী-জলে। 

পশিপাস্ ৬ নি টির মারে রানা রি তি ৩ সপ সি িপীপসিী পাশ জি পাশপাশি তি 

সুরধুনী | 

মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার, 

দেখিতেছি দশ দিক আমি অন্ধকার, 

হেরিলে আমার ঘুখ এমন সময়, 

শ্নেহরমে গলে কালসাপিনী-হদয়, 

কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে 
আমায় বাধিতে চাও মহাঁপাপ-জালে ? 

যাঁও বাছ! ভ্বালাতন কর নাকো আর, 

প্রাণ দিয়ে কাচাইব সতীত্ব জামার ।' 

“রাজার আদেশ মত কুটেনী তখন 
সম্পাপুগুরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ, 
লয়ে থেল বেগভরে বিহার-আলয় 

সতত সতীত্ব যথ! বিনাশিত হয়। 

বাঘিনী হরিণা হরে আনিলে যেমন, 

আনন্দে বাঘের নাঁচে অপকৃষ্ট মন, 

দুষ্ট সম্তুলীর হাতে হেরে সম্প। সতী, 
ন্ষ-নটবর-মতি নাচিল তেমতি । 

পাঠাইয়ে পুগুরীকে বিজন কারায়, 

রেখে দিল কেলিগৃহে মুচ্ছিতা সম্পাঁর। 

“দিবা অবসাঁনে সম্প! পাইয়ে চেতন, 

হা নাথ!” বলেয়ে কত করিল রোদন । 

বিরাঁজিত কর-ন।লী কেলি-গৃহ-তলে, 

সপ শি শপ সপ্পানপিপী শি পাপা শিস টিপি পীশিশীশীশাশাি পি শীত 0৩ িশিশপশাপপিপা পর 



টি শক্তি তত ০২৮৩৭ শি সত তত পাত 

প্রথম ভাগ । ৭৯৩ 

হেন কাঁলে নটবর রাজা ছুরাচার 

আইল তথায়, হাতে হীরকের হার । 

বিহার-ভবনে ডূপ, সম্পা হতজ্ঞান, 

সীত1 যথা হতমতি রক্ষ-সনিধান; 

পাপাত্মার মুখ পাঁছে হয় দরশন, 

দুই হাতে ঢাঁকে বালা বদন নয়ন ; 
আতঙ্কে অবল! কাপি কীদিল কাঁতরে, 

ভূজবল্লী দিয়ে বারি অবিরত ঝরে। 

খুঢ়মতি নটবর হৃদয়-পাধাণ, 
নররূপ-নিশাচর নষ্টতা-নিধান, 

কাছে আমি বলে “ধনি, আমি কেন! দাস, 

তোমার সেবায় প্রিয়ে, রব বারমাস ! 

নিবারণ কর কান্না, ত্যজ অভিযান, 

ধন জন মন প্রাণ করিলধম দান, 

তোমায় নজোর দিব বাসন। আমার, 
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে, হীরকের হার | 

এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর, 

সম্পার গলায় মাল! দিতে অগ্রসর, 

কুলবাল! গৌঁয়ারের হেরি ব্যবহার, 

চমকিয়। সকাতরে করিল চীৎ্কার-- 
“কোথা পতি পুগুরীক প্রাণেশ আমার, 
শীচাত্ৰা নরেশ করে সতীত্ব সংহার+। 
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স্ুরধূনী । রঃ 

“হেন কালে সেনাপতি আমি বেগভরে 

পায়ে ধরি পাঁপরন্তি নিবারণ করে । 
বলিল “জঘন্য কাজ করে! না রাজন, 

সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন । 

পুগুরীক-মপমানে যত সেনাগণ, 

হাহাকার রব করি করিছে রোদন । 

পুগুরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পাঁয়, 

রাজ্যেতে সমরানল জবলিবে ত্বরায় ।, 

সেনাপতি-দনে ভূপ গেল নিকেতন, 

ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন। 

“পর দিন কেলি-গৃহে সম্প! একাকিনী, 

কনক-পিঞ্জরে যেন ক্ষিণড বিহঙ্গিনী ! 

কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন, 

ভাঁবিতেছে অবিরত অবলাঁর মন ; 

চিন্তা অনশনে শীর্ণ দেহ কৃশোঁদরী, 

বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী ; 
ব্যাকুল অবল বালা বাতায়নে গিয়ে, 

কর-নাঁলী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাদিয়ে, 
“তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি, 

পতিরত্বু, রমণীর হৃদয়ের মণি, 
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর, 
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর ? 

শিট শি শাশীশীশীশশীক্ি নি টিটি াশাশাশিট পিপি িশাশাপাীপেীা পাশাপাশি শিপ িশীপিপীপ্পিপপিশশি সী পেসপলাসাপিপশা 0007 
খর 



ৃ প্রথম ভাগ । ৭৯৫ 

পাষণ্ড পাধাণ-মন কালকুট-কুপ 
অনাধিনী-ধর্্নাশে হয়েছে লোলুপ । 
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান, 

নতুব। নীচাত্সা আসি বিনাশিবে প্রাণ | 

“এমন সময়ে তথা ভূপতি অধম 
_ উদয় হইল যেন কালান্তক যম, 

সম্পার নিকটে আমি বলে, “শুন পরিয়ে, 
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে 

অনুমতি পুগুরীক দিয়াছে তোমায়, 
কৃপা করি নিজ দাঁসে রাঁখ রাঙ্গা পায়। 

যদি অভিমান-ভরে কর অপমান, 
_ আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান |” 

বলিতে বলিতে মুঢ় হয়ে অগ্রসর, 

পরশিতে যাঁয় সম্পা-পবিজ্রঅধর, 

সিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন, 

সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন-_- 

“কোথা পতি পুগুরীক প্রাণেশ আমার, 

নীচাত্সা নরেশ করে সতীত্ব সংহার । 

সহসা তখনি এক রৃশ্চিক ভীষণ 

ভূপ-মুখে পড়ি করে রসনা-দংশন, 

ছট ফট করে রাজা বিষের হালায়, 

পলাইয়ে গেল ত্র ছাড়িয়ে ঈ্ম্পায়। 
পক শিপ শিপ পাপী পিপাসা পক সপ রক জপ. পা ৮... শশ্পি শী শি তি িন্পিিশিশি্টিজপাপিপপপী শি শাসিত পিপ্প 
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“পর দিন পাপমতি মহাঁক্রোধভরে, 

নিক্ষোবিত তরবারি জোরে ধরি করে, 

আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর 
মুর্তিমাঁন্ জীবধ্বংস অন্তক-কিন্কর, 

বলিল পরুষ-বাক্যে, শুন রে পামরি ! 

হয় হত হবে আজ্ নয় রাজ্যেশ্বরী ; 
রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার, 

আমি যদি মারি, রক্ষা করে সাধ্য কার ; 

এখন বচন রাঁখ, তোল চক্দরানন, 

নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন ।” 
পতিপরায়ণা সতী, মতি নিরমল, 

একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল, 

ধর্থপালনেতে মন রত অবিরাম, 

তরবারি তাঁর কাছে তামরস-দীম ; 

টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়, 

নড়ে কি অশনি-পাতে উচ্চ হিমালয় £ 

নীরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে, 

করিলাম ধর্দমরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে । 

“নিষ্ষল হইল দেখি ভয়-প্রদর্শন, 
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন, 

বাম করে বাঁমাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ 

উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ, 



516, 

প্রথম ভাগ । ৭৯৭ 

বলিল, “এখন যদি রাখ মোর মান, 

চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ 1, 

অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর 

_ উচ্চৈঃম্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর--- 

_ কোথা পতি পুগুরীক প্রাণেশ আমার, 

নীচাঁতা' নরেশ করে সতীত্ব সংহার ॥, 

 কর-নালী অকন্মাৎ বেগে উৎলিয়া, 

লয়ে গেল কেলিগুহ স্রোতে ভাসাইয়া ; 
মরিল ছ্রাতা' ভূপ সুগভীর নীরে, 

ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে, 

তপোবনে খধিগণ পাইল সম্পায়, 
পিতৃন্সেহে স্ুযতনে বাচাইল তায়। 

“মরিল দুরাত্মা ভূপ, গেল অত্যাঁচাঁর, 

ধন ধন্মন মান নষ্ট হবে নাকো আর। 

মন্ত্রী, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা একমনে 

পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে । 
আনন্দে ভরিল দেশ, গেল অবনতি, 

গ্রজার মনের মত হয়েছে ভূপতি । 

সম্পার সংবাদ শুনি তপোঁধন-মুখে 

আনি তারে রাজরাণী করে রাঁজা সুখে । 

কর-নালী সম্পা সতী করিল উদ্ধার, 
সেই হেতু সতীগঙ্গী এক নাম তার । 
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৭১৮ স্ুুরধুনী। 

“মিলিল “সরযু” সই, আসি অযৌধ্যায়, 
উভয়ে অপুর্বৰ প্রেম, ভিন্ন নহে কায়,। 

এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন, 
এক ভাঁবে এক পথে সতত গমন । 

প্রণয়ের পরা কাষ্ঠা মানিবে সকলে, 
লয়েছি সরযু নাঁম ন্নেহরসে গলে ।” 

টেনে 

রঃ ৯৮০৭, পর্স ০৮ ধা 
টু ৫ ১৯৮১০-৮। ৯১ এ ৯০০ ৪৮ ৪৮০০০১৬৬৯৫ _ ০ & সপ্ত 

বং 
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০ জু ই 

(৮৭ নিলে 

ষষ্ঠ সর্থ। 

_ ছাপরায় ঘর্ঘরাঁয় করি আলিঙ্গন, 
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন, 

_ গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়, 

_. তর্কসহকারে যথা ন্যায়ের উদয়। 
এই খানে খবি-পত্বী অহল্য! সুন্দরী 

_ পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি 
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব-রততনে, 

কোপাগ্রি বলিল তায় তপোধন-মনে । 

শাপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ 
আচেতন-কলেবর, অসাড়, অজ্ঞান । 
পরিণয়-আশে রাম যবে মিথিলায় 

বিশ্বামিত্র ঝষি সনে এই পথে যাঁয়, 
পরশিল পদ তার পদ-বিচারণে 
শৈলময়ী অহল্যায় শাপ-বিমোচনে, 
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়, 
অনুতাঁপে নিরমল-পবিত্র-হৃদয় | 

তথা হতে চলে গঙ্গ৷ হেলিতে ছুলিতে 
কিছুদূর দানাপুর থাকিতে থাঁকিতে, 
মহাঁবেগে শোণ নদ ভয়ঙ্কর-কাঁয় 
প্রণমিয়ে নতশিরে টি! গায় রি 

পা িিপিপাপশপীপপপসিসপ পিপাসা পাশ পিপিপি 

রা রি স্পা শাাশাপপেপপীশিপস্পিঁি শিশ শিপীশােপাপপাশাপিাপী শা িশাতীসসি 



শা পল পিপি শি ততিিপিশ তি ০ 

এ নাশ পাশাশিশীটীশীতি শি ১5৯ ৯ 

সুরধুনী | 

শোঁণেরে সম্ভাঁষি গঙ্গা! বলে, “বাছা-ধন, 
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ, 

কি দেখে আইলে পথে, ষাইবে কোথায় 

কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায় ?” 

গঙ্গার আজ্ঞায় শোণ প্রফুল-হৃদয় 

ধীরে ধীরে সধুদয় দিল পরিচয় । 

“অপুর্ব শোভিত বিন্ধ্যগিরি মহীভাঁগ, 
ঘে করে ভারতভূমি দ্বিভীগে বিভাগ, 

অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে 
চিরদিন আছে দুঃখে ভূমে প্রণমিয়ে ; 

এল না অগস্ত্য ফিরে বিষাঁদিত-মন, 

বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন ; 

সেই নয়নের জলে জনম আমার । 

জনরবে পাইলাম তব সমাচার, 

আসিয়াছি অগত্ত্যের করিতে সন্ধান, 

তব সনে যাব ইচ্ছ। সিন্ধু-সনিধান। 

“বিরাজিত জরাসন্ধ-হন্ম্য মম তটে। 

একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ; 
ভীমার্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল-নিদান 

ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ-সন্নিধান £ 

কি ভিক্ষা বাসন! রাজা জাঁনিতে চাহিল, 

রণ-ভিক্ষা! বীরত্রয়ে অমনি মাগিল ; 
কপিল সী শিপ ০ শপিং সীল ৮ পাস্তা শত পা পপ পাপা ৬ ১০ -০- স্পা 



শী িটীশিশি পি টিশাীাতীতা তত িস্পিিসিপাপী পো ীিন্পিসিপীশপিশ 

প্রথম ভাগ । ৮০১ 

5 
১০১৬ ৯৮২৭ পল” 77 শি পাপা িপপিপাাজিপাশা- টিপি তি শীল 

নত 

15. 

 বাক্য-অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান, 
* সবকোদর বীরদন্তে করিল আহ্বান । 

উভয়েতে ঘোর রণ কে বাঁচে কে মরে) 
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে, 

অমনি জানিল ভীম বধের উপায়, 
সাপটি বিক্রমে ধরে দুহাতে ছুপাঁয়, 

. স্বাশ-চেরা মত তারে চিরিয়! ফেলিল, 

রক্তশোত নদী-অঙ্গে পড়িতে লাগিল; 

_জরাসন্ধে করি বধ গেল বকোদর, 
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর । 

“দাড়াইয়ে আছে কুলে রহিতস গড় | পরে গঠিত ষেন ভূধর অনড়, 

আরআক্রমণ-বাধা করিতে বিধান 
রামচন্দ্র-স্ুুত কুশ। করিল নির্মাণ । 

“অপুর্ব রেলের সে অতি চমশ্কার, 
কত দুর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তাঁর, 

অগণ্য খিলানে তায় করেছে ঘোজন।! 

অল প্রবাহবেগে, ধন্য গুণপণা 

ইন্টকে রচিত সেতু কিবা সুঠন, 

মম অঙ্গে ক্ষটিবন্ধ হয়েছে শোভন ।” 

“শাশেরে লইরে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা! 

উপনীত দানাপুরে ঘথ। সৈন্যশালা । 
০০০০০ স্পা, পপ সপ - ০০ 
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০. ০ পিপিপি ও ১পীপিশািটিিীপিশ টি শিশ্াশাশিটাপিসীপীপসিপিসিপাশ সা রং রি 

৬ পল পপ পিপীপপ পাপা পাপ্পাসপিানসসিপ 4 শাসিত 

৮ পপ পিপি শীট তি পি 

সুন্দর বাঁরিকপুঞ্জ ধবল-বরণ, 
নবদুর্ববাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ 
চারি ধারে সুশোভিত বত পরিসর, 

অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর । 

দানাপুরে করে বাস কত যে চামার, 

করিতেছে জুতা তাঁর! হাজার হাজার । 

করি দুর স্ুরধুনী সৈম্যনিকেতন, 

পাইলেন পাটনাঁয় পুরী পুরাতন | 
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায় 

পুর্বকাঁলে বিরাঁজিত ছিল পাটনায়, 
আখ্যায় “পাটলীপুজ্র" ধরিত নগর, 
সীমাশুন্য ছিল রাজ্য অবনী-ভিতর | 
আদি রাঁজ। চক্দ্রগুপণ্ত তেজে ত্বিষাম্পতি, 

সমকক্ষ কোথ। তার ছিল ন! ভূপতি। 

মগধের আধিপত্য-শাঁসন ভীষণ 

অবিবাঁদে দেশে দেশে করে বিচাঁরণ, 

তক্ষশিল। হতে চড়ি তেজ তুরঙ্গমে 
উপনীত হয়েছিল সাশর-সঙ্গমে 1 
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়, 
প্রস্থে কিন্তু অদ্ধক্রোশি হয় কি না হয় । 

বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর, 

হশ্ম্যমাল! সহ ঘাট তটের উপর । 
শি এপ পিসি সিসি পিপি পপ স্পা 
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প্রথম ভাগ ! ৮০৩ 

একায়ন্ত অহিফেন জন্মে এই স্থলে, 

উদ্কট রোগের শীন্তি করে গুণ-বলে, ূ 
প্রকাণ্ড গুদাঁম ভরে রাখিয়াছে তায়, 

কত যে প্রহরী তথা গণ! নাহি যায়। 

সোর! করা কারখানা হাজার হাজার, 

একায়ন্ত ছিল ইহা পুর্বেবেতে রাজার, 
বার কাঁজে রায় রামন্ুন্দর ধীমান, 

লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান 

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে £ 

লবণ মসিন। ছোলা! ধরে না নগরে । 

সোঁণার বরণ জিনি স্ুপক্ক জনার, 

বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার। 
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল, 

দাঁড়িম্ব অন্বল-মধূ রসে টলমল, 

বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর, 

পীয়ুষ-পুরিত পীত পেয়ার প্রচুর । 

পাটনার গোল ঘর অতিচম্্কার 

পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার, 
বিপুল-পরিধি-যুত উচ্চ অতিশর, 

উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপানদ্বিতয় । 

তুরঙ্গে স্ুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাছুর 

অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর ! 



৮০৪ সুরধুনী। 

গোল ঘর মধ্যে কথ! কহিবে যেমনি, 
দশবার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি । 

পরিহরি পাটনার় পতিতপাবনী 
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি ॥ 

অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে, 

ফুটেছে চামেলি বেলা পোঁর1 পরিষলে, 

সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতাময় 
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয় | 

ছ'ড়ি বাঁড় চলিলেন অচল-ছুহিতা 

ঘুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা । 
বিরাঁজিত এই স্থানে ছুর্গ পুরীতন, 

অতি দীর্ঘ কলেবর, বুন্দর গঠন, 

ইঞ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর, 

অভেদ্য ভুধপন-আস্গ, অতি উচ্চ শির, 

তিন দিকে সুগভীর পরিখা! খোদিত, 

চতুর্থে জাহুবী নিজে পরিখা শোভিত, 
শিলা-বিমগ্ডিত শক্ত ছারচতুষ্টয়, 
কত কাল গত তবু অভর্গ অক্ষয় । 

পুর্ববকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান 

সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্দ্মাণ ; 

মির কাসিমের হস্তে হয় পরিক্ষার, 

নবাব করিত হেথ। রাজদরবাঁর । 
সসামপত শিসশশিশ্পীসস পিরিত শশী ১ শী পপস্পী পিপিপি শিপ শসা পদ সাল 



প্রথম ভাগ । 

রাজা! রাঁজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাঁবে, 

রেখেছিল এই ছুর্গে ছুরম্ত নবাঁবে, 
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুভ্ঞা ভীষণ, 

জিজ্ঞাসিল “কি মরণে মরিবে রাজন ?” 

অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তি-ভরে 

“ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহুবী-উদরে 1৮ 

নবাব দিলেন সাঁয় বাঞ্ছিত মরণে, 

সমবেত কত লোক মৃত্যা-দরশনে । 

কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল, 

প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড গলেতে বান্ধিল, 

তাঁর পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে, 
নিক্ষেপিল স্ুুরধূনী-নিরমল-নীরে, 
“জয় রাম” বলি রায় আনাতঞ্ক মনে, 

পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিজ্র জীবনে, 

জীবন-নিধন হল জাঁহ্বীর জলে, 
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাদিল সকলে । 

নবাব বিদ্রোহী বলি ভুলি ভ্রোধানলে 

বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে 

রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে, 

সহপুক্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে, 

অনশন, জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ কলেবর, 
নাপিত অভাবে দাঁড়ী বাড়িল বিস্তর ৷ 

৮০৫ 



সুরধূনী ৷ 

নিষ্ঠর-নবাবহাতে নাহি পরিত্রাণ, 

পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান। 

মশানে লইতে দূত আইল তথায়, 

ধরিতে পারে না রাজা! বসেছে পূজায়, 

তদগদচিভ্তে ভূপ পুজিছে শঙ্করে, 
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে; 

এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর, 
আইল ইংরেজমেনা, আর কারে ডর, 

মারিল মুসলমান সম্মুখ-সমঃর, 

উদ্ধ,'প্রিল পিভাদ কপ অতি সমাদরে । 
পরী, রা 

হক্যহিল ভূপতিব ভর্সে ঘেআকার, 

কৃঝ' গতিতে আছে আলেখ্য তাহারি। 

শিলা-বিনিশ্দিত বাপী নদীতাকুপ্ড' নাম, 
উৎস উষ্ঞোদকপূণ শোভা অভিরাঁম 

বাঁপীতল হতে শ্বেত বিন্ব শত শত, 

স্কটিকের মাঁল। গাঁঘি উঠে অবিরত, 
সলিল-উপরে উঠি বিন্ব ভঙ্গ হয়, 
তাহাতে গন্ধকবুক্ত ধুমের উদয় । 
সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি, 
তগ্ডখল উপল-তলে গণে লতে পারি । 

জুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ প্রাণ, 
লেমোনেভ সোভ। তায় হতেছে নিন্্নাণ। 



প্রথম ভাগ। ৮০৭ 

টবাপী-অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে 
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে, 
দূরে সম্ভৃত তায় দীর্ঘ জলাশয়, 
দে রাজীবরাজি কুন্দ কুবলয়। 

- সুঙ্গের নগরে শোঁভে যৌড়শ বাঁজাঁর 

কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার ৷ 

আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর, 
রর হাতীর দন "তর কাঁধ্য তাহার উপর, 

_ লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি, 

 স্ুুমাজ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি । 

_.. শ্রমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার, 

রঃ বেনায় রচিত পাখা অতিচমণ্কার | 
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়, 

_ কামান গঠিতে পারে শিক্ষা ঘবি পায় । 

.. সুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন, 

_. ভখগলপুরোতে আসি দিল দরশন | 

:. সুদীর্ঘ নগর ইটী, বিস্তারিত তীরে, 

বিপুল বাজার পল্লী শোভিছে শরীরে ! 

জিিপিীপিশাশীপিশিতিলি 

.. চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান, 
_ ষথায় বেহুলা সতী পতি-গত-প্রাঁণ 

মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাঁসরে 

হারাইল প্রাণপতি টি কাতরে ; 
+শশ্ীশীশাশশীাশটিশিীীশী পিপিপি শিলা শি সিনিরিতা ১ :50555৭ 



শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়, 

সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায় 

দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়, 

বাচাইল পতিরত্ব আনন্দ-হৃদয়, 

মনসাকানীর মান টুটিল অমনি, 
ধন্য রে বেলা সতী রমণীর মণি। 
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে 

পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে । 

পূর্বকালে এই স্থালে করিত বসতি 
হেমকান্তি “বন্তবন্ত” বিখ্যাত ভূপতি, 
চম্প।কলি ছিল তার নর্তকী শীলা, 
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, নুম্বরে কোকিল! 

, রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম 

গৌরবে রাঁখিল “চম্পা” নগরের নাম । 

বিরাঁজে “করণ-গড়” ছুর্গ পুরাতন 

শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল-পরশন ৷ 

কর্ণ রাজা পুর্ব কালে করিল নির্মাণ, 
য্থার উষ্ায় নিত্য করিতেন দান, 

ভক্তাপীনী “মহামায়া, করুণার বলে, 

এক শত মণ স্বর্ণ দরিদ্রের দলে! 

তার পরে এই ছুর্গে করিত বসতি, 
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি । 

এ শসা শা পপ ৯৮ 



প্রথম ভাগ | ৮০৪৯ 

মুসলমানেরা পরে করে অধিকার, 

ইংরাজ করিছে তাঁয় এক্ষণে বিহার । 

জরাসন্ধ-কাঁরাগাঁর অতি ভয়ঙ্কর 

বিরাঁজিত আছে আজো নগর-ভিতর, 

মাঁটার ভিতরে কত হয় দরশন 

ইব্টক-রচিত ঘর পুরাণ-গঠন | 

বাবর, কৃতব, আলি, মিলি তিনজনে, 

নির্ম্দিল নদীর তীরে হন্্য যতনে । 

বিদ্রোহে বিমন্ড যবে হল সেনাকুল, 

এই হর্দ্য হয়েছিল ছুর্গ অনুকূল। 

ছাঁড়িয়ে ভাঁগলপুর গঙ্গা চলে যায়, 

কালগ্রাম কেড়ীগোলা অবিলম্দে পায় । 

কেড়া'গোলা-সন্নিকটে কুশী নদী আসি, 
ভূধ্র-আঁজ্ঞায় হল জাহৃবীর দাসী । 
রাঁজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়, 

গুরাতন রাজধানী নবাব-আলয় £ 

সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর, 
শান্তিহর, ন্নিগ্ধকর, আঁনন্দ-আঁকর | 



পপ» পপ পাপা ০০ পাপা ০০ পাহারা পাপ 

০ পে াপাসপপাপপািসপ সপ শশী পোপ সস সপীস  ্স  স পা স রর 

শপ 

সপ্তম সর্গ। 

ছ1পঘাটি আসি পরে ভীম্মের জননী, 
পদ্মারে সস্ভাধি করে সুমধুর ধ্বনি, 

“শুন পদ্ম সহচরি তরঙ্গরর্গিণি, 

যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী, 

এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ, 
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ ; 
অতএব প্রির়সখি করিয়াছি শ্হির, 

এই পথে যাঁব আমি সাঁগর গভীর ; 
সভ্য জ্ুন্দর দেশ এ পথে সকল, 

ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল। 
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ, 

সেই পথে যাও তুমি লয়ে আোতরথ, 

লয়ে যাঁও বুনো চর মস্নে বঞ্চক, 

শমন-স্দন-বর্স আবর্ত অন্তক, 
উদ্ভাল ভরঙ্গ-ভঙ্গ প্রবাহ প্রলয়, 

হাঙ্গর কুস্তীর ভয়ঙ্কর জ্ন্তচয় |” 

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন, 

“ছেড়ে দিতে একাঁকিনী সরে না লো মন, 

সতত তোমার সনে করিছি বিহার, 

কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার, 



প্রথম ভাগ। ৮১১ 

ঘেতেও ত নাহি পাঁরি লয়ে ছুষ্ট দলে, 
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে, 

কুলনিবাঁসিনী কুলকমলিনীগণ-_ 
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন! বচন -- 

বাধা ঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান, 

আমি গেলে তাহাদের বড় অপমান ; 

কাঁজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই, 
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই ।” 

উন্মাদিনী প্রবাহিনী পদ্মা চলে থেল, 

বিবগবদানে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল ; 
জঙ্গাপুর গণ্য গঞ্জ বাঁণিজ্য-ভবন, 
নিবসতি সদাঁগর করে অগণন, 

বিরাজে মন্দির কুলে রেসমের কুটি, 
বিচাঁর করিছে বসে মুন্নেফ, ডেপুটি, 
টোল-ঘরে শুক্কদান নাবিকনিকরে 

করিতেছে দাঁড় গুণে ব্যাদ-অন্তরে | 

জর্গাপুর করি দুর স্ুরতরঙ্গিনী, 
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্রনন্দিনী । 
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনৌহর, 

অপরে আজিমগঞ্জ সমাঁন সহর, 

জাহৃবী-জীবন-মাঁঝে করে টলমল, 
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল ৷ 

৮ খা সস ৩ ০ স্কট সপ ইস সপ্াা পপসা তা পা ছি লি সক ক ঠা ০০৬- 

পিন পাস পপি লি টিপস ৩০৮, 

পি সস্টাপিিপপিশ পি পিপল পাশা পলাতক পিসি শি চারি? এ7 
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স্ুুরধূনী ৷ 

ছাঁড়িয়ে নবাঁব-বাঁড়ী নগপতিবাঁল। 

বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ; 

রমণীয় পথ ঘাট, বিশাল বারিক, 
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক । 

বিরাজে কালেজ এক বিদ্যানিকেতন, 

অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন। 
অপুর্বব কুলের শোভা নগরের তলে, 

আচ্ছাদিত নবান নিবিড় দুর্ববাদলে। 

স্ুপঞ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন 

করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ, 

নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়, 

হইল পণ্ডিত কত তাহার কৃপায়, 
কাশিমবাঁজারে তার ছিল বাসস্থান, 
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান । 

ধন্য রাণী ম্বর্ণময়ী সদা রত দানে, 

অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে, 

বিভবশালিনী সতী সদ বিষাঁদি নী, 

শ্বেতাম্থর-পরিধানা যেন তপস্ষিনী, 

ধর্ম কন্ধ্ন যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ 

করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূবণ 
রাঁজীবলোচন যোগ্য সচিব ধীমান, 
আববাঁদে রাজকাধ্য হয় সমাধান । 
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, চপল-চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে, 

পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে । 

প্রকাও প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল, 

হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল! 

ক মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মুলে, 

কীদিতেছে কন্তা এক কল্লোলিনী-কুলে ; 
আ'ভাহীনা, আভাময়ী তবু জাঁন। যায়, 

চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবি-কাঁ, 

আনিতম্ব বিলম্বিত ছেল একা বেণী, 
সঙ্কলিত ছিল তায় মণিমুক্তাশ্রেণী, 
এবে বিধাদিনী বেণী খুলেছে খানিক, 
ছিন্ন ভিন্ন যুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক ) 

হীরক নিন্দিয়ে ভলে নয়ন উজ্জ্বল, 
শোভে তার অপরূপ নিবিড় কজ্জল, 
 পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রস্বারি সনে, 
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে, 
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাদে, 
রর নুগ্িত অপর ভগ ধরায় বিষাদে । 

 কাচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়, 
 চক্তাকারে হীরাশ্রেণী শোঁভে গায় গায়, 
ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ, 
 মনোলোভা শোভ। কিবা নয়নরঞ্জন, 

স্পা পাপা পলা সনি ৮ পপ শি তাল 

শি পিপাপশিলাপ্দি টিসি সিত পাপী পাপী ও পাশ কি লী 



ন্ুুরধুনী। 

খোঁদিত-ছ্িরদ-রদ-কান্তি নিরমলা, 

পরশে পন্মিনীমুল লাবণ্যের দলা, 
উঠেছে উপরে শ্বেত তাঁন্বুর আকার 

কুচসন্ধিস্থানে চুড়া মিশেছে তাহার ; 

ছড়াইয়ে ভাঁছে বাঁলা চরণ-যুগল, 

বিবর্ণ পায়ের বর্ণে স্বর্ণের মল ; 

দুই হস্ত স্থিত ছুই জান্ুর উপর, 

দশাস্থলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ; 
ভাবনায় ভাঁসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা, 
অশৌক-বিপিনে যেন জনক-ছুহিতা | 

সম্ভাঁধিয়ে স্রধুনী রমণী-রতনে 
জিজ্ঞাসিল ন্নেহভরে মধুর-বচনে, 

“কে বাছ! সুন্দরি, তুমি হেথা একাকিনী, 

কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাঁদিনী ?% 

গঙ্গারে বন্দিয়ে বাল। সহ সমাদর, 

সবছুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উতর, 
“নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাত জানিলাম মনে, 

চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে! 
সসাগর। ধরাঁধামে রাজত্ব করিয়ে 

অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে, 

বীরদন্ত, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব, 

সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব, 
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কোথা গে গ্রোল আধিপতা-শাসন, ভীষণ, 

কোথা গেল মণিময়'শিখি-সিংহাঁসন! 

আদিতা-প্রতাপ-ভরে কাপিত ভূবন, 

.যোড়করে' দাঁড়ীইত হিন্দুরাজিগণ, 

ৃ রাজ্যচ্যুত তার! সব শোকাউুল-ননঃ 

লুঠেছে ভাঁগু!র সহ সজীব রতন ; 

উবে গেছে দেখ ক্গণভঙ্গর প্রতাপ, 

ববথাই রোদন, জার বৃথা পরিতাপি ; 
আমি মতা, কাঙ্গীলিনী অতি অভাগিনা, 

প|গলিনী যেন মণিবিহীনা ফ্ুণিনী, 

পরিচও্ দিতে ম্ম বিদরে হৃদয়, 
সিহরি লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়, 
মৌগলের রাজলল্দী--পরিচয় সার, 
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার 1... 
1ণী শের করি বলা হল অন্তদ্ধান, 

রঃ (ইল সমীরণে হয় সসনুমান | 

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী, 
উততরিল। কাঁটোয়ায় ভীক্ষপ্রসবিনী 
কাঁটোয়াপ কাষ্ঠভাষা কণ্টকের ধার, 

মেয়ে বলে বনিতায়, ওকারে -অকার। 

বিচাঁর-আঁসনে বসি ডেপুটি রতন, ৯ 
করিতেছে-দণ্ড-দাঁন, পাষগুপাড়ন । 

পপ পপ 

৮১৭ 

২5 শিশ্ন রী শিট 



সুরধূনী। 

কাটোয়! বিখ্যাত গঞ্জ কত মহান, 

সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন, 

মরিষা। মূসিনা খুগ কলাই ঘুন্সরি, 
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভূরি ভুরি, 

ঞ 

স্ররভি গোবিন্দভোগি চাল যার নাঁম, 

খাইতে আতা মি বড় ভারি দাম। 

নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়, 

বদান্য নিঠগ্ ভাল বিদ্ালয়। 

'গজয” পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর-কায় 

চিতায়ে রা বক্ষ বলে চলে যাঁয়।- 

লোহিত বরণ অঙ্গ, প্রবাহ ভীষণ১-- 

রা করে আমি গঙ্গা দরশন। 

তজয়েরে সম্তাহিষে গঙ্গা সমাদরে 

জিঙ্ভীমিল কেন রক্ত মাখা কল্বেরে ? 

বন্দিয়ে অজয় বীর গঙ্গার চরণ, 

সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন ১৮ 
রামগড় শৈলমাঁল1 শোভ। মনোহর, 

ভূধর-অধর-সম 'সোঁম'-দারোবর 
বিরাঁজে তথায়, পূর্ণ স্বাসিত জলে, 
কনক-কমল ভাসে ভরা পারমূলে, 

।বকপিত ইন্দীবর শ্ুনীল-বরণ, 
হাবঁল হাবাঁলী কজ কার জন্মবণ | 
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রে ঠা রে রঃ মতত তথায় । 

এনদা বিকালে ববে পদ্দিনীরগ্ন 

মাখাইল মহ।ধরে কীঞ্চন কিরণ, 

. দেবকনা।কুল কেলি করিবার তার, 
_ মলয়পবন-যানে। হরে অস্তরে। 
নাবিল মরমী-তীরে উজলি ভূধর, 

ত্রিদিব সৌরভে পুর্ণ হল মরোবর। 

আনন্দে মাতিয়ে ঝাপ দিন ঘারোবারে, 

কৌতুক বহগ্য হাদি ধরে না অধরে, 

চা 
সিডি 

কা 
5 
টিন, 
হয 

করভাঁলি দিয়ে কেহ ভাগিতে লাগিল, 

কেহ নীলাম্থুজ তুলি কাগে দোলাইল, 
_ কেহস্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই, 

_ নীলপন্ম হেরি নীরে করে নাহি পাত, 
_ কনক-কমল কেই করিয়ে চন: 

হাঁসিয়ে সখীর অঙ্গে করিল জপৃন) 

কৌন স্থাঁনে ছুই জনে সমরে মাতিল, 
- পরস্পরে কফলেবরে জোরে জল দিল। 

কতক্ষণে জলকেলে কৰি সমাপন, 

 মোপানে বসিল জুর-স্ুলোচনাগণ ; 

. বীণাঁয় নিনাদ বাধি অতি সমাদরে, 

আ1রস্ভিল সুমঙ্গীত সুমধুর স্বরে, 

প-- এছ সিনি হ শট০৩ পথ পিজা 

.. পল উকি সিন কী ০ কাকলি তক ১ শি রতশ্্য্তস্রস পাস অপ কসর সপ্ন পলিপ পাপা 

মি 

মে 
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জুরধুনী 1. & 

যোহিত.মেদিনী শুনি ধ্বনি. মনোহর, 

আনন্দে অঘোর জীব ভুচত খেচর। 

অকস্মাৎ পরমাদ, প্রমোঁদ-তপন 
আঁচ্ছাদিল নিরীনন্দ-অন্ধকার ঘন, 

ছুরন্ত দানবদল দীর্ঘ-কলেবর, .. 
ঢুলু ঢুলু মদে_আখি, ধুলায় ধুসর, 
ভয়হ্কর হুহুক্ষার অহসঙ্কীরে করি, 
পাইয়ে দেত্রিল যত ত্রিদিব শ্ুন্দরী, 
ব্যাকুল মহিলারুল মহাকোলাহালে . 

কাঁদিল কাঁতর-স্বরে একত্র সকলে । 

ভধর-কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে 

পুঁজিতেছিলাম ভবে তক্ভি-বিল্বদলে, 

রমণী- রোঁদন- রব গ্রবেশিল কাণে ; 

মিরি-অঙ্গ করি ভঙ্গ অনি সে খানে 
“ম। ভৈঃ, মা ভৈহু বলি উপনীত হয়ে, 

ক্রোধভরে ভীমনাদে দানবনিচিয়ে, 

বলিলাম, “ওরে ছুক্ট দৈত্য দুরাচার, 
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ?. 

দুরে পলায়ন কর, নহিলে এখনি 

ুষ্টিরূপু বজ্ে মাতা! লুঠাবে ধরণ রি 

অরুণ-অঙ্গজ-সুভি দনুজ বলিল, 
“দেবতা-দেবারি-ভয়ে সুধা লুকাইল 



প্রথম ভাগ । 

বিদ্যাধরী-স্ুধাধার-অধর-ভিতরে, 
. পাইয়ে সন্ধান তাই. এই সরোবরে 
এলেম অমর হতে, কে তুই পাঁমর 

বাঁধ দিতে এলি হেথা যেতে যম-ঘর !? 

ছোট মুখে বউ কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে; 

_ গলা টিপে দানবেরে ধরিলাম বলে, 
. মারিনু পাহাড়ে, কীল নাসার উপরে, 

বিল শোগিত-কআোত বল্ বল্ করে ; 
তার পরে দৈত্যদ্ধয়ে ধরিয়ে গলায় 
ঠকাঠাকি করিলাম মাতায় মাতার, 
ঘায় ঘায় মাতা দুটো ছটিকে পড়িল, 
“ছেন্নমস্তা ভয়ঙ্করী” দরশন দিল; 
এইরূপে হত করি দাঁনবনিকর, 

৪ শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর ! 

নিরাঁপদ রামাগণ, দানব নিধন, 

আদরে আমায় সবে করি সম্ভীষণ, 

হাত বূলাইল অঙ্গে স্লেহরসে ভাসি, 
বলিল, “করিলে দাঁন প্র।ণ দৈত্য নাঁশি” ; 

দিলেন দেবতা-বাঁল। আুখ-সমীরণ ; 

_আন্তি দূর করি সুর-লুন্দরীর কুল 
মধুর-বচনে দিল বর অন্ুকল-- 

৮৮২১ 



৮৯২৬ নুর্ধুশী । 

“সজোরে অজয় বীর, বরাঙ্গনা-বরে 

চলে যাঁও কাটো স্বায় নির্ভয় অন্তরে, 
স্রধূনী দর্শুন পাইবে তথায়, 
পবিত্র হইবে দেহ, স্থান পাবে পা ।?? 

বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়, 
দেখিতে তোমার হেগা আইল জর 1” 

রুধিরব্রণ-হেতু বুলেঘ্ধে অজয় 

আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়, 

“দেখিয়ে এলেম পথে কেন্দবিলু গাম, 

ব্থ! জয়দেব মিষ্ট কবিগু৭ গ্রাম 
সরল ভা-গাপো বনে বসকধপ জলে 

শিরমিল নিরমন কবিত1-কমলে; 

প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কাঁয় 
জনগণ-মনরূপ যধুকর তায় । 

কবিজাঁত জলজের লইতে আসব, 
জয়দেববরূপ ধরি আপনি কেশব 

উপ্পনীত হয়ে স্রখে কবির আলয় 

নিরমিল নিজ-করে পদা-কিসলয় ; 
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ; বাল 
পীতাম্বর-পদসেবা করিল বিরলে 1” 

তাদরে অজয়ে দেবী সহচর করি, 
অশ্রবীপে উপনীত আর্ণবন্ুন্দরী। 

সম সা এজ চ্আারসপসমি্যানিাবারাাাাা্স্কসযবররহিস্স২০১৮- ৮ সা থর লি৮-48৬ আঠা, 
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 বিরাঁজেন গোপীন।থ এই পুণ্য ধামে 
_. স্েবাহে জমীদারী লেখ| ভীর নামে : 
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির জুন্বর। 

 অন্তিণির বাঁসজন্য বছুনিধ ঘর ; 
দ্বাদশ গোপাল মঙ্ে গোপীন।থে গণে 

বারাদাদে দোল তাই রাজার মদনে । 

গে।পানাথে নার দাঁন করি শাবানা, 

হইলেন নবধাপ _পগভের খনি। 
»বিখ)াত ন্বহাপ কত মহাজনে, 

য|দের কী শোভে ভারতীঞ্বনে। 

সপ পীকাত 

বন্বুদের সার্বভৌস, বিদ্যার ভাগ র,- 
 লোকাহীত মেধ! মতি আহিচমহ কাঁর,--- 

গিয়েছিল মিখিলায় ন্যার়শিক্ষা হেড, 

_ আেষ্তম গণ্য তথ। হয় যশহকেত, 
থাকার পণ্ডিতের শিদার-সময় 
ফিরে লইলেন গ্রন্থগলি সমুদয়, 

- মনে ভয় বঙ্গদেশে আস্ক যদি পা 
টা কে আংনিবে শিক্ষা হেতু আর রা 
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবান পণ্ডিত 

সিরে বলিল বাণী গোরব মহিন, 
টা মম গ্রন্থ সমুদয় 

র হয়েছে লেখা, শুন পরিচয়, 

8 লন 5 লা. ০4 ৈ 



৮৯২৪ ন্রধুনী। 

বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার, 

পাঁঠার্থে পাঠক হেথা আসিবে না আর । 

পরম-পবিভ্র-আত্মা ভারত-তপন " 
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোশাঁর বরণ ; 
জগতে মহণ্ কাজ সাধিবে যে জন, 

শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন 
বিচারিয়ে মনে মনে পঠৎ্দশার। 
দেন প্রভু বিসর্জন আহ্ছিক পুজাঁয়, | 
শুনি তাই. গুরু রাগে বলিল বচন, 

'সন্ধ্য। পুজা পরিহার কর কি কাঁরণ ৭ 
উন্তর দিলেন দান নব অবতার, 

“বাছিক পুজাঁয় মম নাহি অধিকাঁর ; 
অভ্ন্ানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়, 
মুতাশৌচ শুভাশোৌচ হয়েছে উভয় । 

দেবতা-সমান তিনি লোকাতীত-মতি, 
বিরাঁজিতা রসনায় সদ সরস্বতী, 

বিনীতম্বভাব শান্ত ধঙ্মীপরায়ণ, 

তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশুন্য, সত্য-আরাধন ; 
উঠালেন জাঁতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা) 

পুরতলিকা-পুজা আর ছ্বিজ-উপ্লাঁসনা ;. 
ধম্দ-উপদেক্টাতিনি, জ্ঞানের আলোক, 

শক্তি হেরে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম বলে লোক 
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 এপ্রচারিতে প্রিয়ধন্দ্ম সত্য সনাতন 

_'বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন ; 
_ফাঁদিলেন শচীমাতা, গেল আখিতারা, 
. পাগলিনী পুভ্রশোকে চক্ষে শত ধারা ! 
. অভাগিনী বিসুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী 
“হাহাকার করি কাদে লুঠায়ে ধরণী, 
_ পবিদরে হৃদয়, মরি এ কি সর্বনাশ ! 
. সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ধ্যাস, 
এটা কি ধর্মের কথন সর্ববগুণাঁধার, 
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার ! 
পতি পত্রী এক অঙ্গ সাধুর বচন, 
তবে কেন ছুঃখিনীরে, প্রিয়দরশন, 
না লয়ে আদরে সনে সধর্দ্িণী বলে, 

অবহেলে সঁপে গেলে মহাশে!কানলে 

সাধারণ-নর-সম প্রভু মহোদয় 

বিষুণপ্রিয়া-প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয় ; 
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান, 

_ পটাষ্ করিয়ে পাশ ছিড়ি খান খান 

-. বান্ুদেকছাত্র শিরোমণি মহাশয়, 

 ব্যাসদেবসম মতি অতি জ্যোতির্ময়, 
 শিশুকালে বুদ্ধি-বলে হয়েছিল ভার 
: বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার। 
1 
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সুরধুনী | 

প্রচলিত শাস্ত্র তার ভারত-ভিতর 
স্ববিখ্যাত “চিন্তামণিদীধিতি”” সুন্দর । ্ 

বিদ্যাআলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়, 

উদয় ন! হয় মনে কভু পরিণয় 3 

বলিতেন পুু্র কন্যা হেতু প্রণরিনী, 

“লভিয়াছি পুক্র কন্যা বিনা বামাঙ্গিনী, 
'ব্যুৎ্পতিবাদ” পুক্র, কন্যা “লীলাবতী”” 
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা! ফলবতা । 

কাঁণভট্ট, রঘুনাথ, দ্ুই নাম তার, 

শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার । 

স্মৃতির আঁধার রঘুনন্দন পীমান্ 
শিরোমণি-সমাধ্যায়ী দেশ জুড়ে মান, 

বঙ্গেতে বিখ্যাত "ম্মার্তবাগীশ? আখ্যায়, 
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়। 

স্ুপর্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা 

£শব্দশক্তি প্রকাশিক1+বিজ্জজনয়িতা, 

ব্যাকরণ-বিশাঁরদ ছিলেন বিশেষ, 

টীকার আলোকে তার উজ্জ্বলিত দেশ 

বিদ্যাবিমণ্ডিত-মুখ আগমবাগীশ, 

তন্ধ্রের তরুণ ভানু আলো দশ দিশ। 

গদাঁধর ভট্টাচার্য পণ্ডিত-রতন, 
ন্যায়শাত্ত্র দেখিবার নবীন নয়ন, 
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চিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ-সমুদয় 
স্পা লোকে আলোঁময়। 

বভ -বাসনা-হীন,
 জ্ঞানে বিভাকর

 ; 

 নবকৃফ্ণ ভুপতির উজ্ছবল সভায় 
কাশীর পণ্ডিত আপি সকলে হারায়, 

রি হেন কালে বুনরাম হইয়ে উদয়, 

বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয় । 
 সঙ্খাদরে মহারাজ বহু ধন দিল, 

অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল। 

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়, 

অর্থলোভী ভও ভ্রষ্ট ছুষ্ট ছুরশিয়, 
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব, 

হয়েছিল নদীয়াঁয় মহামহোৎিসব ; 
_ভগ্ডামি-প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে, 

বঞ্চনা বালির বাধ কত দিন থাকে । 

সপ্পীও। 

স্পা পপ পপ ক? 
১ ্ দূ 

নে 
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চি 

রে 

রা 



অফ্ম সর্থ। 

ছাড়িয়ে গঙ্গীয় পদ্মা কাঁদে অনিবার, 

পাঠাইল জলাখঙগীরে নিতে সমাচার £ 

প্রবল-প্রবাহ-ভরে জলাঙ্গী আইল, 
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল । 

জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গ৷ ভাসিল উল্লাসে, 

আলিঙ্গন করি তারে হাসিয়ে জিজ্ঞাসে, 

“বল লো জলাঙ্গি সখি ! পন্মা-বিবরণ, 

কেমন আছেন তিনি, তুমি বা কেমন।”” 

“শুন সখি নিবেদন” জলাঙ্গী কহিল, 

“ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল, 
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি, 
মত্ত হল দলবল লাফিয়ে অমনি ; 

রাঁমপুর বোয়ালিয়া নগরী নুতন, 
রম্য হর্দ্্য, ঘাট বাট, ছিল অগণন, 

প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে 

রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে । 

কি করিবে যত যাঁবে, বলিতে ন! পারি, 

নাঁচিতেছে হাঙগির কুন্তভীর সারি সারি ; 

তুমি সখি, বুদ্ধিমতী, ভীক্মের জননি, 

ভদ্রসমাজেতে তাই তাঁদের আন নি । 



টম স রগ প্রথম ভাগ। ৮২৯ 

“দেখিয়ে এলেম সখি, আসিতে হেথায়, 

পুর্ব নগর এক নদী-কিনারায় ; 
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে, 

কবিতা কৌতুক সদ হাসিত সদনে, 

যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাঁকর 

গাইত মধুর বিদ্যান্ুন্দর সুন্দর, 

সেই নগরেতে তার শুভ রাজধানী, 

অদ্যাঁপি বিরাজে যথা নুখে বীণাপাণি। 

“রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে-গঠন, 

কত সিডি কত ঘর যেন হন্দ্-বন ; 

_. চমহ্কার-পরিপাটা পুজার দালান, 
. ভবনের মধ্যে ইটা নৈপুণ্যে প্রধান, 
_ বজসম গীঁথ1 ইট, চিত্রিত উপরে, 

_. কতকাল গেছে তবু চকুমক্ করে » 

_ গড়ের বাহিরে দিংহদ্বার-চতুষ্টয়, 
নিপুণ গাথনি তাঁর শক্ত অতিশয়, 

প্রর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ, 

খিলানে যোজনা কর] নাহি কান্ঠলেশ। 

“এখন সতীশচক্দ্র রাজা তথাকার 

সভ্য ভব্য মিষ্উভাঁষী, নাহি অহঙ্কার ; 
কাণ্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান, 

সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান, 



৮৩) ৩ _আুরধুনী। 

 ুমধুরত্বরে গীত কিবা গান তিনি, 

ইচ্ছা! করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী । 

“পরম ধান্মিকবর এক মহাশিয়, 

সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়, 

সারল্যের পুভ্তলিক1, পরহিতে রত, 

সুখ ছুঃখ সম জ্ঞান খষিদের মত, 

জিতেক্্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ, 

রসনায় বিরাঁজিত ধন্দম-উপদেশ, 

এক দিন তার কাঁছে করিলে যাঁপন, 

দশ দিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন, 

বিদ্যাবিতরণে তিনি সদ হরধিত, 

নাঁম তাঁর 'রামতন্ু” সকলে বিদিত। 

“ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞ জন, 

স্বদেশের হিতে তার বিক্রীত জীবন, 

সফল বাঁসনা, তবু বিহীন উপাঁয়, 

একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়, 

করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন, 

বালকের মন হতে ভ্রম-নির্ববাসন । 

“করিলাম তাঁর পরে শ্রুখে দরশন 

আনন্দ-প্রফুল্ল-যুখ ভিষক-রতন, 

সুশীলত! সরলতা মাখা কলেবরে, 

ভাঁপিতেছে চিত্ত তার দয়ার সাগরে, 
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অকপট পীরিতের পবিত্র আধার, 

_ আুললিত রসনাঁয় সুধা অনিবার, 

দীন দুঃখী তীর কাছে আঁদর-ভাজন, 

দেখেন তাঁদের সদ। করিয়ে তন, 

বিনা মুল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ, 

_ বিকাশিত যাতে ভীর হৃদয়-পন্কজ ; 
_ ধনীতে কাঞ্চন দেয়, দীনে আশীর্বাদ, 

_ ন্তাতেই তাহার মনে বিমল আহ্লাদ ; 

_ কেমন স্বভাঁব তীর, মধুর বচন, 

ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন, 

_ ছেলেদের কালী বাবু, ছেলের! কালীর, 
_উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর ॥ 

“লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার, 

_বিরাজিত রসনাঁয় কাব্য অলঙ্কার, 

_ লিখিয়াছে 'মালতীমাধব, স্থললিত, 
“বঙ্গ ব্যাকরণ» বঙ্গময় বিচলিত । 

“কৃষ্ণচমগরেতে আছে কাঁলেজ সুন্দর, 

 বি্দ্যাবিশারদ তার শিক্ষকনিকর ; 
এ কালেজ একবার উমেশ-প্রভায় 

_ উঠেছিল সর্বেবোপরি বিদ্যা-পরীক্ষায়। 

“বৃথ! বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথাঁই জীবন, 

 ষদি শিক্ষা নাহি পায় শীমন্তিনীগণ ; 

সপ পপ পাপ সপ পপ পপ ৭ 

্ টপ স্পা পাপে োপ্্প্প্পপপপিাপসপপসপীশাপী পপাপিপী দিপা পাপী 
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সর ধুনী | ছ 

কৃষ্ণচনগরের লোক সাহসিক অতি, 

করিতেছে নানা মতে সভ্যতা-উন্নতি, 

বিরাজে নগরে ছুটী বাঁলা-বিদ্যালয়, 
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয় । 

€৫ 

উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়, 

সরভাজ! সরপুরি বিখ্যাত ধরাঁয়, 

শচীর রসনা-যোগ্য, কি মধুর তাঁর, 

_ভোল। না কি যায় তাঁহা খেলে একবার ? 

“কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে, 

সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে |” 

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী; 
উপনীত স্ুরধুনী কাঁল্না নগরী । 
নদী হতে অপরূপ শোভা কাঁলনার, 

যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার 

দাড়াইয়ে উপকূলে সহাঁপ-বদনে 
হেরিছে তরঙ্ঈ-রঙ্গ জাহৃবী-জীবনে। 

এই স্থলে লাঁলজীর সুখ অবস্থান, 

নিন্মিত মন্দির বড়, সুন্দর সোপান, 

বায়ান্ন মোহন চুড়া শোভিত মন্দিরে, 

শিখরনিকর যথ। শিখরীর শিরে ; 

উপাদেয় রাজভোগ, প্রদভড রাজার, 

জামাই-আদরে দেব করেন আহার, 
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; অতিথি বৈষ্ঞব সাধু যে সেখানে যায়, 
, প্রাসাদ ভক্ষণ করে বাজার কৃপায় । 

_.. কীতিচন্দ্র নরপতি বর্ধমানেশ্বর, 
বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর, 
. জাহ্ৃবীর মান-আশে মহিষীর সনে 
উপনীত কানায় স্ুপবিভ্রমনে | 
সেই কালে কালনায় সন্যাসি-প্রবর 
_ আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর 3 

ঠাকুরের হেরি ূপ রাজা রাজরাণী 
বলিলেন সন্গ্যাধীরে সবিনয় বাণী, 
“মোহন-যুরতি দেব শোভা আভাময়, 

সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ; 
কি কারণ তপোধন, বাম পাঁশে নাই 

_. বনমালি-বিলাদিনী বিনোদিনী রাই? 
রমণী বিহনে মনে কারে! নাহি সুখ, 

সংসার আধার, দুঃখে মদা ম্লানযুখ, 

নারী বিনা গৃহশুন্য মানবমণ্ডলে, 

 লক্ষবীছাড়া লক্ষমীপতি পত্রী-ছাড়া হলে। 
.. অতএব নিবেদন তপোধন করি, 
- হেমরুচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী 

তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়, 
্ বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?৮ 

নি শিপ 
সস 
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৮৩৪ আুরধুনী | 
। 

সন্্যামী সম্মতি দিল, রাজা সমাঁদরে 

নিরমিয়ে হেম-রমা মাধবের করে 

করিলেন সম্প্রদান সহ রত্ুরাঁজি 

বপন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজি; 
| ন্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার, 

সহচরীদলে মিলে করে কুলাচার 
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই-রতনে 

বসাইল সিংহাসনে হরবিত-মনে | 

নুতন নূতন পৃজা হয় দিন দিন, 

কালনায় রাজপুরে স্ুখসীমা হীন । 

( 

| ৰ 
ূ 
ৃ 

এইকপে কিছু দিন বিগত হইল, 
তনয় তনয়বধূ সন্্যানী যাচিল। 

কীত্তিন্্র মহারাজ কৌশলে তখন 
বলিলেন সন্গাসীরে এই বিবরণ, 

“বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার, 
জান না কি রাজবহশে আছে কি আচার? 

ভূপতি-ছুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে 

নবীন! নলিনী রূপে বিহরে আদরে, 

মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই 
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই। 

কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর-ভবনে, 

কেন তধে যাঁবে মেয়ে জামাতাঁর সনে? 
স্পা তিল ািশশীর্পিশিশাশাটি ০. শীট শিট -সিস্পিী 22 পপ সি; ১ টি রি 
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প্রথম ভাগ । 

া দুরীভূত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই, 

হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই 1” 

নিরুভর তপৌোধন রাজার কথায়, 

ঠাকুরে করিয়ে দান পর্যটনে যায়। 

. লালাজী জাঁখাইগণে বদ্ধমানে বলে, 
_ লালজীরে পুর্বে বলে লাঁলাজী সকলে । 

কত কীর্তি করেছেন বদ্ধমানেশ্বর, 

 চক্রাকারে শোভা করে মন্দিরনিকর, 

বিরাজিত এক শত আট শিব তায়, 

_ পুজারি নিঘুক্ত কত দৈনিক পুজায়। 

অপদ্ধপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে 

স্বীয় রাজার আত্মা তত বিহরে, 
 চামর, ব্যজন, ফোটা, সুখ সিংহাসন, 
- পধ্যঙ্ক, পাঁনের বাটা, লৌহিত বসন, 

তামাক কলিক। টিকা হুফা সরপোষ, 

সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ । 

খন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার, 

দেশে দেশে সত্যধর্্ন করেন প্রচার, 
. প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়, 
_লভেন বিশ্রাম বসি কতুল-তলায়, 

. সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে 
অদ্যাঁপি বিরাঁজে, বলে চিনি -মণ্ডলে। 

পা ছিপ পিপাসা - জী উপ ০০১৩ - পপপাদ এনা এ ০ ৬ 
শাীশ্পিসি পি নস্পীপস জপ ০৫ -শদক শিশাি পপি 

শা তত পিউ ০7০74 



৮৬৩৩৬ 

শশী িশিনিক 

সুরধুনী | 

তেতুল গাছের কাঁছে শোঁভিছে মন্দির, 

চাঁরুসুর্তি দারুময় মুরারি-শরীর 

বিরাঁজিত তার মধ্যে শুভদরশন, 

বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ । 

অপরূপ রাসমঞ্চ স্থুগোল-গঠন, 

বিরাজে ঘেরিয়ে তায় সুগোল প্রাঙ্গন, 
ধারে ধারে চক্রতাকাঁরে অতি সুশোভিত 

জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত। 

পরিহরি কালনায় গৌরাঙগ-ভবন, 

শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন ॥ 

যথায় ভবানীপতি “ভক্ত অবতার, 
হলেন “অদ্বৈত' নামে, হরিতে ভূভার, 
চৈতন্যের দীক্ষাগ্ডরু অসীম-গৌরব, 
খৃষ্ট-অবতারে যথ। “জনের? সম্ভব । 

পবিত্র অদ্বৈত-বৎশ-পন্কজ-তপন 
সাহসী “গৌসাই, ভট্টাচার্য মহাজন, 

প্ডিত-পটল-পন্থা প্রভাময়-মতি, 

বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী । 
নিখিল-ব্রন্মাগড-পতি আরাধ্য তীহার, 

তিনি কি পুজেন কভু কোন অবতার ? 
দ্বিজদল গর্ব করি বলিল সভায় 

“শৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,” 
স্পা পাপপপগীসী » শত পিস্পাশীশেপিপাশিশ শাশিপাীশীশিপাশীশিশীপিকীপিসিশিসন্শিশী টি শিশীশীশী্িশীশি শীট িস্পীিলিটিটি ওটি ও পপি শিপিং 



প্রথম ভাগ । 

উত্তর গৌসাই দিল ব্রহ্মবাঁদী ন্যায়, 

“সন্দ নন্দ-নন্দনেতে, গৌরাঙ্গ কোথায় !” 

সুরপুর-সম পুর শান্তিপুর ধাম, 

গাঁয় গায় অট্টালিক। শোভা অভিরাঁম, 

কিবা ঘাট, কিবা! বাট, কিবা ফুলবন, 

যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন । 

নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তাঁর, 

গৌসাই দরজি তাতি হাজার হাজার । 
শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি, 

“নীলাম্বরী+, “উলাঙ্গিণী”, *সর্ববাঙ্গনুন্দরী 1, 

সারি সারি কত নারী নবীন! শুন্দরী 
চলিতেছে হাস্য-মুখে পথ আলে করি, 

বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে, 

উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে, 

মনোভব-মনোরমা-সম রামাগণ, 

হাসিল আনন্দে করি গঙ্গ| দরশন, 

অঞ্চল পেচিয়ে কান্ধে বান্ধিয়ে কোমর 

ভাঁসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর, 

একেবারে কত রাঁমা জীবনে ভাসিল, 

কমলে কমলে যেন কমল ঢাঁকিল। 

গুপ্তিপাঁড়। গণ্ুগ্রাম বিপরীত পারে, 
কুলীন বামণ কত কে বলিতে পারে । 

পপ শা পা পপ পপ পপ পর শপ পাপা পাপা ৩ শি শপিশ পট পীিতাশীতা শিপ এপি িপিপাপাপিশসপীশী তি তি স্পিপস্পিিপ স্খ পিপনপা শা সাপ 

০ শী পাসসাপপেপাীসপস্প পা তা পপ শসা 

হি 



৮৬৮ সুরধুনী । 

গৌরবে কুলীনগণ বলে দন্ত করে, 
“ঘাট বুসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে 1৮ 
ষে কন্য। কুমারীভাবে চির দিন রয়, 
কুলীন-মহলে তারে গ্যাকা মেয়ে” কয় । 

এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে, 
রাখিয়ীছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে ৷ 

নিষ্ঠ,র নির্দয় নীচ পামর কুলীন 
আপন ভবনে বসি ভাবনবিহীন, 

অশন-বসন-হীনা দীন দারাদল 

পিতৃগুহে কাঙ্গালিনী, চক্ষে বহে জল । 
ভ্রাতৃজায়! ভাঁল মুখে কথা নাহি কয়, 

অধোঁমুখে অনাখিনী দিবানিশি রয়, 

কখন পাচিকা। বালা, কভু দাসী হয়, 

তবু কি মুখের অন্ন জুখে উপজয় ? 

স্বামী স্বত্ে নারী যদি নিবনমতি করে 

নবীন যৌবন-কাঁলে জনকের ঘরে, 

সাবিত্রী-সমান সতী হলেও কল্যাণী 

কলক্ক-আমোদী লোৌক করে কাণাকাণি ; 

কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ, 

মহোরগ তুলনায় লতা-দরশন ! 

একে চিরবিরহিণী অভাগিনী বালা, 
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের ভাল! | 



পাপী পাপ পপি পাপা পিপাসা পোপ পিপিপাপিপাকপাতপাশপাকপী সীতা পিপিপি পাপী পিপিপি শিপ িিপিশীপিসপীশি টি পি সাপ 

প্রথম ভাগ। ৮৩৯ 

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম 

বলিল কুলীনে, “শুন পরামর্শ মম; 

বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর, 

নবীন! সুন্দরী যেটা তাহার ভিতর 

বাছিয়ে আমার করে কর সমর্পণ, 

বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহু ধন, 

তুমিও আমার সনে থাক সহচর, 

তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর |” 

সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার, 
“তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার” 

ছলনার় ললনার আনিয়ে গোপনে, 

রেখেদিল লম্পটের কেলি-কুঞ্জবনে । 

সিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,_- 

দীননেত্রে নীরধার! বহিতে লাঁগিল,_- 

“স্বামী হয়ে ভুমি নাথ, কি কর্ম করিলে, 

সহধন্ত্রিণীর ধন্দ্ধ নাশিতে আনিলে 

পাপাত্মার পাপালফ়ে প্রবঞ্চনা করি ? 

নিদারুণ মর্শব্যথ।, মরি মরি মরি ; 

ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে, 

করিতাম দিনপাত ধর্ম্নকশ্মা লয়ে, 

কেন তুমি, হা নিষ্ঠঠর! ঘুচালে সে বাস? 
কলঙ্কিনী করে স্বামী, এ কি সর্বনাশ ! 



| 
উনি রি এরি ০. পপ পাস পাপা শাপলা শিস পিসী পি শা ৮ শ্পীীলি তত টি শিশিশিটিশাস্পীীশিশীশিসপিশীীশিসসসসি পা শা? 

নুরধুনী । 

পতি যদি রোষভরে পদাঁঘাত করেঃ 
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে, 

কিংবা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার, 

তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার ; 

কিন্তু যদি মুড্ুমতি পতি ধন-আশে 

বিবাহিত। বনিতার সতীত্ব বিনাশে, 

নাহি আর করি তার মুখ দরশন, 

খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ-বন্ধন । 

কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়, 

কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়, 
পরিণর-পাশ আজ জীবনের সনে 
নাঁশিব করিন্ু পণ জাঁহ্ৃবী-জীবনে 1৮ 

কুলে উপনীত বালা সজল-নয়ন, 

ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গাজলে ত্যজিল জীবন । 

গুপ্তিপাঁড়া-অহঙ্কার অমুল্য ভূষণ 

বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ; 

হেরে মেধ বলেছিল পিতা শিশুকালে 

“বানুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে |» 

ক্রমে ভ্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত, 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্ম/ন সহিত 

সভাপগ্িতের পদে অভিষিক্ত করে, 

বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার-সমরে । 
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গুপ্তিপাঁড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত 
সঞ্চাগড়ে শৈলবালা হল উপনীত । 

এই স্থানে চূর্ণীনদী, প্রেরিত পদ্মার, 
যোড়করে জাহৃবীরে করে নমস্কার | 

চুরণীরে আদরে ধরে সাগর-ুন্দরা 

_জিজ্ঞাদিল সমাচার, আলিঙ্গন করি, 
“বল বল বিবরণ চুর্ণি ক্ুলোচনে, 

কোথা হতে ছাঁড়ীছাড়ি, এলে কার সনে ।” 
গ্নঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি, 

ত্তর করিল চুণী মাতীভাঙ্গী সতী । 

"ম্বীকারপুরের কুটী, তাহার উত্তরে 
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরীনিকরে 
তিনজনে একাসনে কিছু দুর এসে, 
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে, 

দুইজনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে, 

তথা হতে ইচ্ছামতী চলে গেল বাঁমে, 

সঙ্গিনী-বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে, 

একা আইলাম শিবনিবাসের তলে ; 
 যথায় বিরাজে আদি-রাজ-নিকেতন, 
পতিত করেছে কিন্তু কাল-পরশন । 

এ ক্ষণে গঙ্গেশচন্্র রাজা তথাকার 
কুঞ্চচন্্4অহশ তায় করিছে বিহার | 

পথম ভাগ । ৮৪১ 
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৮৪২ 
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শপে শপাশিকটানিসপিপিসপপপপ 

সুরধুনী। 

কষ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে, 

তাই সেথা ডাকে মোরে “কম্কণা” বলিয়ে। 
ছাঁড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান, 
পাইলাম হাসখালি বাণিজ্যের স্থান। 

“চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহর 

দেখিলাম স্থুখে মামজোয়ানী নগরী । 
মামজোয়ানী রে, তোর সার্থক জীবন, . 

দিয়াছ সমাঁজে শ্যামাচরণ-রতন, 

অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন, 

স্বীয়ভাগ্য-বিশ্বকন্ত্না ভকতি-ভাঁজন, 

ব্যবস্থা-দর্পণ-কর্ত। বিজ্ঞ অতিশয়, 

স্থাপিত করেছে"দেশে ভাল বিদ্যালয় । 

“তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর, 

দেখিলাম রাঁণাঘাট স্থান মনোহর, 

বিরাজে তথায় পাঁলচৌধরী ধনেশ, 
জমীদারী করী হয় যাহার অশেষ, 

বিবাদে গিয়েছে বয়ে, নাহিক প্রতাপ, 
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ । 

দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাঁশয়, 

পালচৌধরীর কুল যাঁয় আভাময় । 

“রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম, 
য্থায় বিরাজে এক রাজা গুণ গ্রাম, 

২৮ পা সপ 



সূরধূনী কাব্য 
দ্বিতীয় ভাথ। 

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহার 

প্রণীত ॥ 

(এ্ন্থকারের পুক্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত ) 

কলকাতা 

গিরিশ-বিদ্য।রক্ষ যন্ত্রে মুদ্রিত। 

সংবৎ ১৯৩৪ 

মুল্য 1%০ ছয় আনা মাত্র 





দ্বিতীয় ভাগ । 
শশ্পাশিশি (0 »পপ্প্প্পি 

নবম সগগ। 

(তরবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী 
চলিল বিষপ্মনে পরমাদ গণি £ 

দুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী দুজন, 

আর কি তাঁদের সনে হইবে মিলন। 
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে ছুই তটে 

নগর নগরী কত আক যেন পটে । 

পরিপাঁটী বংশবাটী স্থান মনোহর, 

যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর, 

বিদ্যাবিশাঁরদ কত পণ্ডিতের বাঁস, 

সুগৌরবে শান্ত্রালাপ করে বার মাস। 
হার পরা | 1 

৯০৭ 



সুরধুনী। 

এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন, 

কথক-কুলের কেতু কাঞ্চনবরণ ; 

ন্ুভাঁবে রচিল কত গীত মধুময়, 
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ; 

অকালে কালের করে পড়িল সুজন, 
কাদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ 

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে 
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ভ্রিদিব-ভূবনে 

সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে, 

কাপায়ে পঙ্কজ-পাঁণি, 
যখন বিদায়, পতি সবিতায়, 

দেয় শেত উধাঁরাণী ; 

কুল-ফুল-বনে, কুস্ুমচয়নে, 

চঞ্চল-চরণে আসে 

বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়, 
বিজলী বিকাশে হাঁসে । 

কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন, 

পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার, 

নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ, 

চুন্দিছে হিঙ্থুল তার। 
বদন-উপরে,  ইন্দীবর-সরে, 

ভাঁসিছে ভাঁসম্ত আখি, 



দ্বিতীয় ভাগ । ৮৫১ 

মুখে যুখ দিয়ে, অথবা! বসিয়ে, 
যুগল খঞ্জন পাখি; 

কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ 

করে নি প্রণয়-নীর, 
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে 

কঠিন কটাক্ষ-তীর । 

সরন অধরে, জবা-রাগ ধরে, 

পীয়ুষ বিহরে তায়, 
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে, 

কুন্ুম-সৌরভ পায়। 

অতীব স্ুষমা, অদ্ধেক চক্দ্রমা, 

চিবুক সরল গোল, 

টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে 
দিয়েছে মোহন টোল! 

গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম, 

হাতে তুলিবার নয়, 

যে হবে বরণ, জাঁনিবে সে জন, 

চুন্ঘনে চয়ন হয়। 

ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল, 
কোমল শিলায় গটা, 

নিন্দি শতদল, শোঁভে করতল, 

নখরে মুকুতা-ছট! । 
সাপ রপস -. সপ্পস্যসা 4 পপীাসপ,-- লিশস পিপিপি? ৭ সপ পপ পাশা সপ পাস | সাব, 



সুরধুনী | [নবম 

এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন, 
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ 

ভাবে রচিল কত গীত মধুময়, 
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ; 

অকালে কালের করে পড়িল সুজন, 
কাদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ। 

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে 
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ভ্রিদিব-ভূবনে 

সজল-নয়নে, নিশ্বামের সনে, 

কাপায়ে পঙ্কজ-পাঁণি, 

যখন বিদায়, পতি সবিতায়, 
_ দেয় শ্বেত উষারাঁপী ; 
কুল-ফুল-বনে, কুসুমচয়নে, 

চঞ্চল-চরণে আসে 

ধালা-চতুউয়, রূপ আভাময়, 
বিজলী বিকাশে হামে। 

কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন, 
পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার, 

নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ, 

চুখিছে হিস্থুল তার। 
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে, 

ভাঁদিছে ভাসন্ত আখি, 



 অর্গ]ু, দ্বিতীয় ভাগ । ৮৫১ 

মুখে মুখ দিয়ে. অথবা বসিয়ে, 

যুগল খঞ্জন পাখি; 

কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ 

করে নি প্রণয়-নীর, 
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে 

_ কঠিন কটাক্ষ-তীর। 

সরম অধরে, জবা-রাগ ধরে, 

পীয়ুষ বিহরে তায়, 
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে, 

কুন্থম-সৌরভ পাঁয়। 

অতীব সুষমা, অর্ধেক চন্দ্রমা, 

চিবুক সরল গোল, 

টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে 
দিয়েছে মোহন টোল। 

গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম, 

_.. হাঁতে তুলিবার নয়, 

যে হবে বরণ, জাঁনিবে সে জন, 

_. চুম্বনে চয়ন হয়। 

তুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল, 
কোমল শিলায় গটা, 

নিন্দি শতদল, শোভে করতল, 

নখরে মুকুতাছটা। 
[2৯ পপ আসার পি 



৮৫২ ুরধুনী। [নবম 

এমন সুক্দরী, পরী কি কিন্নরী, 

নন্দন-কর্িনে পেলে, 

ভুলোকের নয়, করিয়ে নির্ণয়, 
লবে দেবকন্যা ফেলে । 

সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলা, 
তুলিতে লাগিল ফুল, 

প্রভাঁত-পবন, চু্ধিয়ে বদন, 

দোলায় কাণের ছুল। 

লক্ষণী সরস্বতী, শচী আর রতি, 
ধরিয়ে বালিকাবেশ, 

কুসুম-চয়নে, যেন ফুলবনে, 

এলায়ে নিবিড় কেশ। 

সাবিত্রী হাঁসিয়ে বলে “চরণ কেমনে চলে, 

ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা, 

বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছি কেশদলে, 
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা ! 

শুকোমল তরুবর, পর্নবিত মনোহর, 
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ, 

তবে ফেন তররাজ, করিতেছ হেন কাজ, 

কামিনী-কৃত্তল ধরে রঙ্গ? 

ছাঁড় ছাঁড়, পড়ি পায়  বক্রতাঁবে কটি যায়, 
কি দায় কীননে এসে মোর, 

৪০০২: বসি সস 



দিতীয় ভাগ । 

অবলা-বিনতি শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ, 
ছাড় ছাড়, করো নাকো জোর। 

এন লে! সরলে সই, তোঁমার শরণ লই, 
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ, 

তোঁমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে, 
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।” 

দুরেতে সরলা বলে,  বসন্তকোকিল-কলে, 
“ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই, 

অকন্মাৎ স্ুলোচনে, বিপদে পতিত বনে, 

আমাতে ত আমি আর নাই । 

গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে, 
কুম্ুমিত পল্লবের সনে, 

টানিতেছে অলকায়, সে বুঝি ছিড়িয়ে যায়, 
জননীরে ভাঁসায়ে জীবনে ; 

আমাদের এই গতি, টেনে নিয়ে যাবে পতি, 

পরিণয় হইবে যখন, 

পানয়ে সিন্দুর শাড়ী, যাইব শ্বশুর-বাড়ী, 

মা জননী করিবে রোদন ।৮ 

সরলা পরেতে হাসি, সাঁবিত্রী-নিকটে আসি, 
কেশ-রাশি ছাড়াইয়। দিল, 

কৌতুকে লরলা কয়। “রঙ্গ বড় মন্দ নয়, 
কেন তরু কেশ পরশিল ? 



৮৫৪ 

শা সিপিস্সস্পআ 

| মী 
নুরধূনী। [নবম | 

ৃ 

যৌবন-মুকুল সই ফুটিবার বাকি কই, 
তাই তরু চুম্বিল কুত্তল, 

সঙ্কেত হইল তায়। তোমায় করিতে চাঁয় 
প্রণয়িণী পতির সম্বল; 

সুখের নাঁহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ, 

নবীন কুম্গমুমতরু বর, 

বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল, 

সৌরতে মোঁদিত হবে ঘর ।” 

সাবিত্রী উত্তর দিল, “এত দিন পরে কি লো) 

আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী, 
সচন্দন*বিল্বদলে, নব ফুল্প শতদলে, 

যতনে কণ্টক পরিহ্রি, 
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল, 

বোবা বন-তরু হবে বর? 

উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি, 

আসি বনে গৃহ পরিহরি, 
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে, 

বিনাইয়ে ফুলীধার করি, 
প্রতিদিন পুত-মনে, ফুল তুলি ফুল-বনে, 

স্নান করি জাহৃবীর জলে, 

পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পুজায় বসি, 
ফুলদাঁন করি পদতলে ; 



এ পাও পাম্প পপ 

সর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৫৫ 

তবে কেন হংসেশ্বরী,  দয়াময়ী নাম ধরি, 

নিদারুণ নির্দয় অন্তরে) 

বিদ্বেষী বিমাতা! ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকাঁয় 

অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে ? 

চল সখি, বেলা হয়, মেত তববাধা নয়, 

দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন, 

কখন্ কুম্থম তুলে, যাইব জাহৃবী-কুলে, 
কখন্ করিব আরাধন ?” 

সরল! হাঁসিয়ে বলে, “চরণ চালালে চলে, 
চলিবে ন! চিকুরের দাঁম, 

চেয়ে দেখ প্রীণসই, হাত বাড়াইয়ে ওই, 
কুরবক-নবঘনশ্যাম ; 

কুন্ুম-কাঁননে ভাই, বরের অভাব নাই, 

টানাটানি করিবে তোমায় ; 
অতএব সুলোচনে, ঘদি যাঁবে ফুল-বনে, 

কর কাল চুলের উপায় ; 
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ 

বেধে দিই তরুলতা তুলে, 
শিশুপাল অনুরূপ,  নিরাশে হইয়ে চুপ, 

বরৰৃন্দ পড়িবে অকুলে।” 

_স্বুযতনে সরলতা, সকুন্দমম তরুলতা! 

সগৌরবে তুলিয়ে আনিল, 



বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল, 
হাঁসি হাঁসি বলিতে লাগিল, 

«আমি যদি বেচে রই, বিবাহ-বাঁসরে সই, 

কৌতুক করিব তোর কেশে, 
টেনে এনে কাঁণে ধরে, কুত্তলে বাঁধিয়ে বরে, 

দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে ) 

কেমন দেখাবে তায়ঠ দোলে যথা লতিকায় 

বনমালী কেলি-কুপ্-বনে, 

অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় পিঠে ফেলে 

বুনমাগী কুন্তল-বরণা ১৮ 

সরলার গণ্ড ধরি, সাবিত্রী বলিল, “মরি, 
কি মধুর নূতন তুলন!। 

পাগলের মত ধনি, যা! ইচ্ছা! করিছ ধ্বনি, 

হাসিতেছ আপন গৌরবে, 

বলিতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা, 

পাঁর না কি থাকিতে নীরবে ? 

তোমার ত ঝড় কেশ, আছে কিনা আছে শেষ, 

তুমি কি বাধিবে বরে তায় ?৮” 
সরলা শহামে বলে, “আমার চিকুরদলে 

জ্বালাতন করে না আমায়। 

দেখ ন! কুস্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে, 

জড়ায়ে রেখেছি ক বেড়ে, 

নুরধুনী। [মবম | 
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সর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৫৭. 

নবীন-যোগিনী-বেশ, যাঁব কাশী কাঞ্ধী দেশ, 

রঙ্গিনী সঙ্গিনী সব ছেড়ে; 
| কিংবা বেদে-বাঁমাঙ্গিনী, গলে কাল ভুজঙ্গিনী, 

বাঁড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব; 

অথবা বিপিনে আসি, গলায় দিব লো ফাঁসি, 

পিট্পিটে কাঁন্তে ছাই দিব।” 

্ 

সাবিত্রী সরলা! বনে, ফুল তোলে এক-মনে, 

হেন কালে বিমল! ডাকিল, . 

“আয় লো সখিরে ত্বরা, বিরজায় আদ-মরা 

হেরে মোর পরাণ উড়িল।” 

ছুই জনে দ্রুত-পায়, চলিত নক্ষত্র প্রায়, 
উপনীত সরসীর তীরে, 

একেবারে দুই জন; বিপদের বিবরণ 
জিজ্ঞাসিল বিমল! সখীরে । 

বিষাদে বিমলা বলে, “ফুল তোলা শেষ হলে, 
আইলাম সরোবর-কুলে, 

দেখিলাম নলিনীরে, কেমন ভাসিছে নীরে, 

সারি-গাথা রাঁজহংস-কুলে ; 
র গরে বট-তলে আপি, বিনাইয়ে লতা-রাশি, 

_রচিলাম সুখের দোলায়, 
পদ্মপত্র পাতি তায়, বসাইয়ে বিরজায়, 

কত যে দিলেম দোল তায়; 

৯০৮ 



৮৫৮. সুরধুনী। | [নবম 

_ লতার বন্ধন পরে, ছিড়িল পটাশ করে, 

পড়িল বিরজা ভূমিতলে, 

নীরব নুন্দরী মরি, মুচ্ছা অনুভব করি, 
বাতা দিলাম পদ্মদলে ; 

অঞ্চলে আনিয়ে জল, ধুয়ে দিনু করতল 

মুখ চক্ষু চিবুক কপোল 
এমন বিপদে ভাই, কভু আমি পড়ি নাই, 

খাব না দেবনা আর দোল ।” 

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে, বিরজাঁয় উঠাইয়ে) 

বলে, “নখি, পেয়েছ বেদনা, 

আমরা সঙ্গিনী হই, কি দিব তৌমায় সই, 
কথ! কয়ে বল না বল না? 

বিরজা বলিল, “ভাই, কিছুমাত্র লাগে নাই, 
বলিতাম পাইলে যাতনা, 

ফুল সহ ফুলাধার, হইয়াছে ছার খার, 
এইমাত্র মনের বেদন1 1 

বিরজার হাত ধরে, সীবিত্রী সান্ুনা করে, 
“তার জন্যে ভাবনা! কি ভাই, 

এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফুলগুলি, 

কাননে কি ফুল আর নাই? 

নহে মম ফুলাধার, কর সখি, অধিকার, 

পরিহার কর মানোছুখ, 
পলাশ পিসি শাপিপীপিপীিপপীপ িপিসসপপ্পাশগস 
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রা 

দ্বিতীয় ভাঁগ। 

কোমল হৃদয়ে, ভাই, বিষম বেদনা পাই, 

হেরি যদি তোর অধোঁমুখ ।” 

সরল! মুচকি হাসি, আনন্দ-সাগরে ভানি, 

কৌতুকেতে বিরজারে বলে, 
“বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ, 

সাত ছেলে হত বিয়ে হলে; 

আঁইবুড় বুড় মেয়ে, লজ্জার মাতাটা খেয়ে, 
সরোবরে করিলে স্ুরঙ্গ। 

আই আই মরে যাই, বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই, 

লতাঁয় বাধিয়ে নব অঙ্গ । 

দোলের দুরন্ত জোর, ভারঙ্গিয়াছে কটি তোর, 
লজ্জায় বলো না কারো কাছে, 

কটিতঙ্গ-কমলিনী, রুষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী, 
নীলমণি নাহি লয় পাছে ।” 

বিরজা বলিল, “হায়, সরলা পাশলপ্রায়, 

কেমনে করিব তায় শাস্ত, 

শুন লো সরলে বলি, ভুমি কমলের কলি, 

পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।” 

নৃতন তুলিয়ে ফুল, চলিল অবলাকুল, 
অনুকূল কল্লোলিনী-জলে, 

বিমল শীতল বারি, দেয় অঙ্গে সারি সারি, 
চুরি করে প্রবাহ অঞ্চলে, 

৮৫০ 

শপ পাপা সপপীশ শপ 
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৮৬০ স্ুরধুনী । 

নীরের আশ্রয় নিয়ে, নব অঙ্গ আবরিয়ে, 
মোহন অঞ্চলে দিল টান, 

প্রবাহ মানিল হার, ফিরে দিল ললনার 
ললিত অঞ্চল সহ মান। 

বসন বাধিয়ে গায়, গভীর জলেতে যায়, 

ডুবে করে জল-পরিমাণ, 

যোঁড় কর উচ্চ করি, ডুবে যায় সুধাধরী, 

দশমীর হুর্গার সমান; 

ডুবিল বদন নীরে, তারপরে ধীরে ধীরে, 
বাহু মণিবন্ধ করল, 

পুনঃ উঠ্ঠি হাপাইয়ে, কুলেতে সাতার দিয়ে, 
আসি মুছে বদন কুন্তল। 

সরলা বলিল, “ভাই, ঘাঁটে জন প্রাণী নাই, 
আমাদের তরিখানি তীরে, 

শ্বেত অঙ্গ পরিপাটা, নাহি তায় মলামাটী, 
রাজহংসী-সম ভাসে নীরে, 

ক্ষুদ্র দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহিত হয়, 
সুললিত শুভ্র হালখানি, 

চল সবে তরি বাই, কুলে কুলে চলে যাই, 
সারি গেয়ে ধীরে দাঁড় টানি” 

চাঁরি বালা দাঁড় ধরি, বাহিতে লাগিল তরি, 
সছুস্বরে গেয়ে সারি সুখে, 

[নবম 



| সর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৬১ 

অবলার হীন বলে, জল কেটে তরি চলে, 
আনন্দে ধরে না হানি মুখে । 

বিরজার দাড়ী ধরে, সরলা কৌতুক করে, 

বলে, “কোথা যাও কুলনারি, 

নব যৌবনের তরি, তাঁদাইলে সহচরি, 

না আসিতে নবীন কাগ্ারী? 

বিনা কাগ্ডারীর হাল, তরি হবে বান্চাল, 
ঠেকে মন-চোরা বালুকায়। 

কে বুঝি আমিছে ভাই, চল ত্বরা চলে যাই, 
হংসেশ্বরী বিরাজে যথায় ৮ 

লয়ে নিজ নিজ ফুল, চলিল অবলাকুল, 

হদেশ্বরী-মোহন-মন্দিরে | 
মন্দিরের কলেবর, সুমার্জিত মনোহর, 

পঞ্চ চূড়া শোভিতেছে শিরে, 

সুন্দর সোপান তায়, ছাদোপরে উঠি যায়, 
দেখা যায় জাহবী-জীবন, 

সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা, তাঁছে কিবা মনোলোভা, 

বারিপ্রদ ফোয়ারা স্থাপন । 

মন্দিরের অভ্যন্তরে, শোভে কালীঘুত্তি ধরে 
সুবিমল উচ্চ বেদিকায় 

হংসেশ্থরী চতুভূজা, ষোড়শোপচারে পুজা, 
পুলকেতে প্রতিদিন পায়। 

শশী পপির পশলা পাপী পপ ৭ পাশা পল ০ ০ ৩ টাকি পিনিতী উপ আপিপশাশাশিশাশিশ্শ শশী 
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৮৬২ জুরধুনী। নবম 

চারি বাল! সারি সারি, লয়ে পুষ্প পৃত বারি, 
বমিল পুজায় পুতমনে | 

পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশ, পাট করে বাঁধা বেশ, 
কুম্মমিত তরুলতা৷ সনে । 

ভক্তিমতী বামাঁকুল, সিন্দুর চন্দন ফুল, 

বিল্বদল নব নিরমল 

করে তুলে স্যতনে, পুঁজিল পবিভ্রমনে, 

ংসেশ্বরী-চরণ-কমল। 

সাবিত্রী পবিভ্রমনে, যুক্ত করি সঙ্গোপনে 

নবীন হৃদয় স্বকোমল। 

আনন্দ-প্রফুল্প-মুখে, কামনা করেন সুখে, 

সার ভাবি দেবী-পদতল, 

“হৎসেশ্বরি, দেহ বর, পাই বর কবিবর, 

সুধাগর্ড কল্পনায় যার 

মহীরুহ মিষ্ট ভাষে, অবণ্য-লতিকা হাঁসে, 
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার ; 

শূন্যে হয় সুশৌোভন, মণিময় নিকেতন, 

শোঁকাঁকুলে শান্তি-স্ধা-দনি। 

মন্দের থাঁকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ, 

পৃথীতলে স্বর্গ দীরপ্তিমান্।” 

সপ পল সপ ৯৭ ৮৯৭ পিপিপি 

বিরজা সরোঁজাননী, বলে, “দেবি মা জননি, 

ৎসেশ্বরি, হও গো! সদয়, 



সর্গ] 

সিটি শীশিশ্পিশত পপ স্পা পাপ... 

দ্বিতীয়, ভাগ | 

দেহ মাতা, অনুমতি, সদাগর পাই পতি, 
ধনশালী সাধু সদাশয় ;. 

সাঁজাঁয়ে বাণিজ্য-তরি, বনিতায় সঙ্গে করি, 

ভ্রমণ করিবে নানা দেশ, 

জাতিব্রজে প্রবেশিব, স্থিরচিত্তে নিরখিব 

রীতি নীতি ব্যবহার বেশ ; 

দেখিব আনন্দে ভাসি, মুঙ্গের পাটন! কাশী, 

কান্যকুক্জ পঞ্জাব কাশ্মীর, 

বোন্বাই বণিক-স্থল, নাঁগপুর নীলাচল, 
সিংহল বেষ্টিত দিন্ধুনীর 3 

বিলাতে গমন করি,  দেখিব ইংলগ্শ্বরী, 

লগুন--অলক। নিন্দি ধাম) 

ফিরে আমি নিকেতন, অপরূপ বিবরণ, 

বলিব কৌতৃকে অবিরাম 1” 

বিমলা বিমল-মনে, কোঁরক ভকতি সনে, 

বলে, “হংসেশ্বরি, দেহ বর, 

পতি পাই জমীদার, পরি মুকুতার হার, 

হীরক বলয় মনোহর ; 
স্বামী সনে সুখাসনে, বদি হরধিত-মনে, 

সেবিক1 তাম্থুল করে দান; 

আমায় ফেলিয়ে কভু, করিবে না প্রাণপ্রভূ, 

ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ ; 
পাশা পাপী পপি ০: পিপি 



পপ পল্পীপপ পাঁািপস্পাঁ7777777 তিনি ও 

৮৬৪. সুরধুনী। [নবম 

অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ 

করিব দরিদ্র দীন হীনে, 

মুছাইব ছুঃখিনীর নলিন-নয়ন-নীর, 
পিপান্গুরে তুষিব তুহিনে ; 

স্থখে করি পাঠশালা, পড়াইব কুলবালা। 

ছু বেল। দেখিব নিজে বসি, 
বাল! বিদ্যাবতী হলে, আনন্দে পড়িব গলে, 

হাতে পাব আকাশের শশী ।” 

সরলা যুদিয়ে আখি, হৃদয়েতে হাত রাখি, 
বলে, “মাত। দেবি হংসেশ্বরি, 

পতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ, 

পুজনীয় দিবা বিভাবরী। 
দিও না| গে! ভগবতি, আমায় মাতাল পতি, 

মাতালে আমার বড় ভয়, 

রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর, ধুলা-মাখা কলেবর, 

জিহ্বায় জড়ান কথা কয়, 

অকারণ চীৎকার করে জোরে অনিবার, 

গর্দত গণ্ডার অচেতন, 

কি জোর হাতুড়ি-হাঁতে, ভূমিকম্প মু্ট্যাঘাতে, 

পদাঘাতে বজু-নিপতন ; 

খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে, 

কালনিদ্র! আমে নাক ডেকে, 

222 222328০2০৯১ ৬528৯৬০4422 ১৬ --০০- নু টি 
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মর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৬৫ 

মধুচক্র হয় গালে, মাছি বসে পালে পালে, 

নিশ্বাসে উড়িয়ে থেকে থেকে; 

যদি কভু আসে ঘরে, বিছানায় বমি করে, 

তার গন্ধে পেতিশী পালায়, 

চৈতন্য পাইবামাত্র, ফুয়ে ঝাড়ি পোড়া গাত্র, 
মদ্যপাত্র ধরে মদ খায় ॥৮ 

আরাধন! করি শেষ সীমন্তিনীগণ, 

ললাটে অর্পণ করি পুজার চন্দন, 
নিজ নিজ বাসে গেল মহাঁস-বদনে, 

হয়েছে বামনা ব্যক্ত দেবীর মদনে । 

ছয় মন্দিরের ঘাটে পতিতপাঁবনী 

দেখিলেন পতিব্রত বিধবা! রমণী; 

দীন নেত্রে দুঃখিনীর, বহিতেছে অশ্রুনীর, 

দরদর অবিরাম ভিজাঁয়ে অবনী, 

ধুলা-ধুরিত কেশ লুগিত ধরায় 
হেরিয়ে মলিন মুখ বুক ফেটে যাঁয়। 

নৃতন বিধবা! বাঁলা বিদীর্ণ হৃদয়, 
খুলিয়াছে ক্ঠহার হাতের বলয় ; 

ভূষণ ফেলেছে খুলি, পরণের চিহ্নগুলি 

এখন রয়েছে মরি অঙ্গে সমুদয় ; 

শৃন্যময় সিতি, অস্তে গিয়েছে সিন্দুর, 
মে যে সধবার স্বত্ব, ধব অন্তে দুর । 

শিপপপীপশিশী টিপি শাসক পিপিপি শিপ শিট 
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৮৬৬ স্থুরধুনী। [নবম 

স্বামী সনে কামিনীর শাড়ী বিসর্জন, 

শ্বেতান্বর শোকশীর্ণ-দেহ-আবরণ । 
কি আছে সংসারে আর, অন্নজল পরিহার, 

যে দিন মরেছে পতি সতীর জীবন ; 
শোকাকুলা শবাকার, কেঁদে ক্রোধ, 
উন্মাদিনী অবোধিনী মানে না প্রবোধ। 

উপকূলে একাঁকিনী বাল্কা-উপর 

বিষাঁদে বিসয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর, 

স্পন্দহীন শুন্যরব, শৈলময়ী অনুভব, 
ভীবিত লক্ষণ মাত্র চল নেত্রান্বর | 

আকাশ ভাবিছে বাল! নিরাশ সাগরে, 

না| জানি কি অভাগিনী অভিলাষ করে । 



দশম অর্গ। 

ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননী, 

হুগলি নগরে দেখা দিলেন তখনি । 
হুগলি নগর অতি রমণীয় স্থান, 

পর্ত,গিজগণ আসি করিল নিম্দবাণ ; 
তাঁদের গিরিজা আজো বিরাঁজে তথ 

তেমন গঠন এবে নাহি দেখাধায়। 

অপরূপ পথ ঘাট, ক্ুন্দর সোপান, 
মনোহর হন্দ্যরাঁজি ছুয়েছে বিমান । 

পবিত্র এমাম্বাড়ী বিশাল ভৰন, 

অগণন বাতায়ন, বিস্তীর্ণ প্রঙ্গণ | 

বিরাঁজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর, 

নাঁনাবর্ণ মীন নাচে তাহার ভিতর। 

মনোরম্য অট্টালিক। জীন্ৃবীর তীরে 

বিরাজে শীতল হয়ে সুরধূনী-নীরে ॥ 

চক্দ্রমা-মাধুরী-ধরী চু চুড়া নগরী, 

য়, 

জলকেলি-আঁশে যেন উপকূলোপিরি, 

নুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে, 

দাড়াইয়ে আতাময়ী সহাস-বদনে ;- 
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন, 

পর্ব কাঁলে নাছ ৪ চির্ছকা | 
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নুরধুনী। 

এই কাঁলেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম, 

প্রথম উকিল-শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অসীম | 
দ্বিতীয় দুর্গেশনন্দিনীর জন্িতা, 
বঙ্গভূমি-আদি-বিদ্যা-কুমার-নবিতা! 1 

বিশাল বাঁরিক শোঁভে নিতম্বে রমনা, 

রণ-কনপার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা । 

হিহ্থলবরণ বর্ম শোভে অগণন, 

ছুই ধারে হর্দ্য শ্রেণী রম্য-দরশন ; 
শৌতিছে তাহার! যেন উচ্ছলিত হয়ে, 
মণিময় কমালা! সুন্দরী-ছৃদয়ে | 

অপূর্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জীন, 
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুপ্তীবন। 

নবীন নবীন তরু-পল্পব শ্যামল, 
নগরী-নাগরী-শিরে কুঞ্চিত কুন্তল। 
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়, 

যুকুতা কৃন্তলে দোলে অনুভৰ হয়। 

চন্দননগর ধাঁম ফেঞ্চ-অধিকাঁর, 
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার ; 

গভনর আছে তাঁর, বিচার-আলয়, 

1সন্যশালা, সেনাপতি, সৈন্য কতিপয়; 
পদ-অনুঘায়ি তারা বেতন না পার, 

মহাঁদন্তে কাধ্য কিন্তু করিছে, তথায় । 
লি আপে পপাপপাললি পা তাশ ২ শি টির 

[নবম 

১ ীপপপীপপিপপপিপসসপপীি পাপী পী 



সর] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৬৯ 

ইংরাঁজের অধিকাঁর-পয়োধি-ভিতরে 
ছীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে। 

তদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পগ্ডিতের বাঁস, 

শাস্রআলাপন যথ! হয় বার মাস; 

বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড় 

গাঁদায় গাদায় করা, হারায়ে পাহাড়; 

স্ুপরু কদলী কত সখ্য! নাহি তার, 
মাঁসাঁবধি খাঁদ্য চলে রামের সেনার । 

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম, 
হাঁতে ঝুলি, নামাঁবলি, মুখে হরিনাম । 
এই স্থানে আদি মিসনরি-নিকেতন, 

দিনামার-নরপতি-সনদে স্থাপন | 

কিবা কাঁলেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর, 

অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর। 

পিতলের রেল সহ ললিত সোপান) 

অপূর্বব প্রান্তর পথ, রম্য উদ্যান। 
সর্বব-আগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়, 

মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয় | 
কাঁগজের কল হেথ| অতি চমৎকার, 

জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধপ্রকার । 

কায়স্থ-নিবান কোননগর বিশাল, ৃ 

স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল, ৃ 
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৮৭০ সুরধুনী। [নবম 

শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাঁব 

সুশিক্ষিত! ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব। 

বামে হাঁলিসহর নগর রসময়, 

বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়। 
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে, 

বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে । 

ভদ্রজন-বাঁসস্থাঁন গরিফাঁ, নৈহাটা, 

তাটপাঁড়া, যথা চতুষ্পাতী পরিপাট, 
পণ্ডিতমগ্ডলী করে শান্ত্র-আলাপন, 

ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি যড় দরশন | 

এই স্থানে রামধন কথক-রতন, 
কলক কলে কল করিত কলন, 

স্ুললিত পদাঁবলি, বিরচিত তার, 

সকল-কথক-স্থরে করিছে বিহার । 

হলধর চূড়ামণি ন্যায়শান্ত্রবিৎ 

ন্যায়ের টিপ্পনী সাধু ফাহার রচিত। 

মুলাযোৌড়, ইচ্ছাঁপুর, সশস্ত্র চাঁনক, 
বিরাজে উদ্যান যথ! হৃদয়-রপ্ীক ৷ 

গৌধাই গোবিন্দ ভর! খড়দহ ধাম, 
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম! 
পবিত্র আগোড়পাঁড়া গিরিজা-শোঁভিত, 

গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গীত। 
এ পেশী শেপ সিসি শা সিসি স্পা পাসে সা পিসিসপীীিশীিাািপোশীট পাশ শো ীোসীশ--্ী্শািাি 



সর্গ] 
০ পসষ্পীীশি ৭ পাপা পাপ ক 

দ্বিতীয় ভাগ। | ৮৭১ 

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ, 
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন। 

নুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম, 

দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ-ধাম, 

রমণীয় অট্টালিকা! সরসী বাগান; 
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান, 

বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক-আলয়। 

শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়। 

হেন কালে হুহুষ্কার করি ভয়ঙ্কর, 

আইল প্রচণ্ড বাণ দীর্ঘ-কলেবর ; 
কম্পিত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গতি, 

পতি-দরশনে যেতে এমন ছুর্গতি ! 

নোয়াইয়ে শির বাণ স্ুরধুনী-পাঁয়, 

বলিতে লাগিল বাণী নগেন্দ্রকন্যায়, 

“আমি গো! সাগর-দূত, সাগরে বসতি, 

এসেছি তোমায় লতে অতি ভ্রুতগতি, 

তোমার বিরহে তব পতি রত্বাকর 

করিতেছে ছট ফট পড়ে নিরন্তর, 
অবিরত কীদিতেছে তোমার কারণ, 

দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ, 

নিতান্ত অধীর সিন্ধু মানে না প্রবোধ, 
তাঙ্গিতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধ 

পপি পপ সপ লা পিল ৮ পা পে তল পল ১:৩০ 4৮ শিপ পপসপীপালীপ পপি পাপিশাশ 
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৮৭২ নুরধুনী । [নবম 

অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়, 

বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায় । 

অতএব চল ত্বর! জাহ্ুবী স্ুশীলে, 

হাঁরাঁবে প্রানের পতি বিলম্ব করিলে । 

জানি আর্ি পথ ঘাট সদা আদি যাই, 

আমার সহিত চল, কোন ভয় নাই । 

নীরব হইল বাণ; জাহ্নবী বলিল, 

“তোমায় হেরিয়ে বাপু চিন্ত জুড়াইল, 

তুমি অতি বীর বাঁণ, তেজে প্রভাকর, 
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর । 
যেতে যেতে বল বাঁণ ! নানা বিবরণ, 

কলিকাতা কত দুর, নগরী কেমন ?” 
গঙ্গার বচনে বাণ নাঁচিতে লাগিল, 

ভামিয়ে আনন্দ-নীরে হাঁসিয়ে ভািল, 

“বিবরণ বলি তবে শুন ভীন্মমাতা, 
ওই ঘুষুড়ির ট্যাক, পরে কলিকাতা । 

অপূর্বব নগরী, মরি! কে বর্ণিতে পারে, 
অলক অমরা। পুরী শোভ। একাধারে । 

বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন, 

তাঁদিতেছে জলে যেন দেবদারু-বন। 

কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট, 

বজ্রা, ভাউলে, ভড়, কত গাঁদাবোট ; 



কপ সপ স্টপ 

মর্গ] 

স্পা পপিপপা পাপা পা 

দ্বিতীয় ভাগ। 

কত দ্রেব্য আসে যায় সংখ্যা নাহি তাঁর, 

হইতেছে বাণিজ্যের ষোড়শোপচার। 

ওই গঙ্গা, দেখ বাঁগবাজারের ঘাট, 
অপূর্ব আহিরীটোল! বণিকের হাট, 
ওই দেখ নিমতল! সমাধি শ্মশান, 

নু-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান, 

ওই দেখ টাকশাল টাকা-কর1 কল, 

ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল, 

ওই দেখ বানহৌস প্রকাণ্ড ভবন, 
পরমিট, ডাকঘর নির্মিত নূতন, 
ওই মেট্কাফ্-হাল্ পুস্তক-আলয়, 
আছে যথা সমাচার পত্র সমুদায়, 

ওই গো বাঙাল বেষ্ক নোটের জনক, 

ওই জলতোলা কল জীবন-দায়ক, 

এই টাঁদপালঘাট সোপান: সুন্দর, 

দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর, 

প্রমদার মনোরম্য ইডেন উদ্যান, 
লাল পাত নব ফুল সুরভি-আত্মাণ, 

বুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদৃশ্ট কেমন, 

আচ্ছাদিত দুর্ববাদলে নয়ননন্দন, 

পরিসর বত্মব্যুহ হিঙ্থুল-বরণঃ 
উচু নীচু কোন ম্থানে নহে দরশন, 

শিপ 

৯১৩ 



সুরধুনী। [দশম 

বীরকীন্তি মনুমেন্ট পরশে গগন, 
কলিকাতা-হাঁতে রাজদণ্ড সুশোভন, 

তার?কাছে শোভে এক দরমাঁর ঘর, 

গীত বাদ্য নাটলীল! তাহার ভিতর, 

ভ্রমিতেছে কত লোক নানা বেশ ধরি, 

শকটে চরণে কেহ কেহ অশ্বোপরি, 

চেরেট বেরুচ বগী ফিটান সত্বরে 

ঘুরিতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে, 

জামাজোড়া দাড়ী তেড়া কোচ্ম্যান্গায়, 
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায়; 

প্রথমে সাহেব বিবি আলো করি যাঁন, 

রৃতিপতি রতি সনে হয় অনুমান, 

দ্বিতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহ্ন, 

বিলাতি বালিকা দুটা যুবতী ছজন 
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে, 

ফুল-ভর! সাজি যেন মালি-করে দোলে, 

তৃতীয়েতে সুমজ্জিত বাঙ্গালি সুশীল 

ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে অনিল । 

চতুর্ঘে চক্ষুর শুল লম্পট অধম, 

বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম, 
কুলাঙ্গার ছুরাচার, নাহি কিছু লাঁজ, 

ধিক্ ধিক শত ধিকৃ, পড় যুণ্ডে বাজ । 



শপাশশিপিপিিত 7 শক পিপিপি শন পপ পাশ শি টি কট 

দ্বিতীয় ভাগ । ৮৭৫ 1 

কত দ্রিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট, 

সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর-কবাট, 

বেড়াবে বাঙ্গালি বাৰু গাড়ীতে বরিয়ে, 
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে। 

সারি সারি অট্টালিকা শোত। মনোহর, 

প্রান্তরের ধারে ধারে শোভিত সুন্দর ; 

বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত, 

সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত, 

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়, 
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়। 

বিশাল টাউন হাল, মোট! মোট। থাঁম, 

ছিতকার্য্য-সাধ! সভ। করিবার ধাঁম। 

দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয়, 

বিজয়পতাকা ওড়ে শত্র-পরাজয়, 

প্রশস্ত গ্রাচীর উচ্চ আচ্ছাদিত ঘাসে, 

বিরাঁজে কামান, অৰি নিশ্বাসে বিনাশে, 

চৌদিকে গভীর গড় রচিত ইফ্টকে, 

পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে ; 

ক্ষুদ্র বর্ম বক্রভাবে নেবেছে ভিতর, 

অভেদ্য ছুর্গের দ্বার নিতান্ত দুস্তর, 

অকাট্য কবাট স্থূল বজনম বোধ, 

 মিভ্রগণ নি অরাঁতি- গতিরোধ | 
শত পিস ২ পপ্পী পিপিপ্পাশ কক. - পি ১ শাপলা ৮ পাস পপ শন ০ এপ ৯০৯৮৯৮-০ 



স্বুরধুনী। 

মনোহর যাঁছুঘর আশ্চর্য্য আলয়, 
ধরার অদ্ভুত দ্রব্য করেছে সঞ্চয়, 

দেখিলে সে সব নিধি স্থিরচিত্ত হয়ে 

ঈশ্বর-মহিম হয় উদয় হৃদয়ে 
বিরাজে পুস্তকপুঞ্ণ বিজ্ঞান-দপপণি, 
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন । 

রজনী হইল, মাতঃ, গেল দিনমণি, 

নীলাম্বরে কনেবউ সাঁজিল ধরণী ; 
দীপরত্ব হন্দ্য-হারে ভ্বলিয়া উঠিল, 

ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দিল ; 
সদাগর গেল চলে চাবি তালা দিয়ে, 

দলে দলে মুটেদল চলিল হাসিয়ে। 

দ্বারবান্গণ মিলে একত্র বসিল, 

তুলসীর দোহারত্ব পড়িতে লাগিল । 
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহি যায় পারে, 

স্পন্দহীন ফেরি বাষ্পতরি নদী-ধারে ; 
নৌকায় নাবিকগণ ভাত চড়াঁইল, 
নাটুরে ঘমিয়ে দাদ তান ছেড়ে দিল। 

এই বেল! একবার তুলিয়ে শরীর, 
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর ; 
ভুলিতেছে দীপপুঞ্জ, ছুলিতেছে পাখা, 
গ্যাালোৌকে কলিকাতা যেন আভামাখা ; 

পীর পেশী - সস 



সর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৭৭ 

মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়, 

ঝরা-তারা-গতি যথা! আকাশের গায়, 
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে দাঁজ, 
পরিয়াছে হীরা মণি পন্না পেসোয়াজ, 

নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি, 

শচীর সমীপে যথ। উর্বশী সুন্দরী । 

নগরী-ভিতর, মাতা, অতি চমণ্ুকার, 

মন্দাকিনী-রূপ ধরে দেখ শোভা তার ; 

কত বাঁড়ী কত বর্ম সংখ্য। নাহি হয়, 

নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব-নিচয় | 

ভাঁল-জল লালদীঘা হিম সরোবর, 

চাঁরি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর, 

দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর-শোপান, 
চৌদিকে লোহার রেল শুলের সমান 
তার পর রাজপথ অতিপরিসর, 

তাঁর পরে হন্দ্্যমালা দীর্ঘ-কলেবর, 

চারি দিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর, 
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর । 

প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ ভ্বর-হাম্পাতাল, 

ছাঁদে উঠে ছোয়াষায় আকাশের গাল, 

সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর, 

নিন্মাণ করেছে যেন ক্ষোদিয়ে ভূধর | 
মিট 

একা পপ পাপ পঞ্এউস সসপ--.-পাশপ 



ৰ 

বাপ পপ এ ০৯৮--৮ 

নুরধুনী। 

দেখ মাতা, গৌঁলদীঘী, বড় বন্ত জোর, 

বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর, 
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়, 
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃম্মরণীয়, 
বাঙ্গালির উন্নতির নির্শমাল নিদান, 

যার জন্যে করেছেন সর্বস্ব প্রদান। 

উত্তরে বিরাঁজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর, 

গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর, 
বিদ্যা-প্রবাছের মূল, সভ্যতা-আঁকর, 

দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর । 

দেরালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি, 
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালৌক-রবি, 
লায়ালের ট্যাবলেট দয়া-পরিচয়, 

উ।/ই)ল্ননের ছবিখানি যেন কথা কয়; 

হেয়ারের শুত্র মুগ্তি প্রস্তরে খোদিত, 

কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্থিত। 

এই বার কর, মাতা, সুখে নিরীক্ষণ, 

কালেজ রতনচয় মহামহাজন,__ 

স্ুবিজ্ঞ রসিককৃষ্ণ ইষ্উ-অভিলাষ, 

মনোরৃর্তি-শাস্ত্রবিদ্ অধর্ম্ের ত্রাস, 

প্রণয়ে হৃদয় পুর্ণ, সহাঁস আনন, 

“কীত্তি্যস্য ম জীবতি" কর দরশন ; 
স্পপপিস্পী পপ ০০. পপ -০ ০ শিপ পপ আপ পি পাপা পপ ক 



- পপপাশানাশিকপাক্ালাজা ক্র তাপে সস পজিশন... রহ 

মর্গ] দ্বিতীয় ভাগ। ৮৭৯ 

প্রবল-রসন! রামগোপাল গম্ভীর, 

স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদ] উচ্চ-শির, 
অসমলাঁহস-তরা) অন্যায়ের অরি, 

সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী ; 
প্রসন্নকুমার ধীর বিজ্ঞ মহাশয়, 
মনুর ব্যবস্থা-বেত্ত। মঙ্গল-আলয় ; 
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে, 

সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে । 

বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরষিত, 

জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সহিত, 

“বল বাণ বিচঞ্চল-ভয়ঙ্কর-কাঁয়, 

স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পণ্ডিত কোথায়? 

পরাশর-অনুরাগী রম্য-রীতি-পাতা, 
ন৷ দেখিলে তীরে রথা আশ! কলিকাত। 1” 

গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল, 

ধীরে ধীরে জাহুবীরে বলিতে লাগিল, 

«পুর্ব দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন, 
দেখ ওই গুটিকত অমুল্য রতন,_- 

বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর গ্রবর, 

দীনজন-লালন-পালন-তৎ্পর, 
মাতৃভক্তি-ভর! চিত্ত, কাছে গিয়ে মার 

অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার ; 



৮৮০ 

পা পাপপপপাসিপ শা পাশ পশলা পাশা শা 

নুরধুনী। [দশম 

বিধবা-বিবাছ বিধি যুক্তির বিচার, 

খণ্ডাতে পারে নি কেহ শান্ত্রধত তার; 

অমিয়া-লহরী-যুত বচনা-নিচয়, 

ললিত-মালতীমালা-কৌমলতাময়, 

সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা) 

পড়িয়। পণ্ডিত কত বালক বালিকা ; 

২স্কত কালেজ ধাঁর তন কৌশলে, 
লতিয়াছে এত যশঃ মানবমগুলে ; 

দেশ-অনুরাগ-শআ্োত? বহিছে হৃদয়ে, 

বেছে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে? 

নুবিজ্ঞ ভরতচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রবি€ু। 

বঙ্গেতে ষাহার সম নাহিক পণ্ডিত, 

প্রাচীন নবীন স্মৃতি ধার কহার, 
কান্তিপুষ$ কলেবর খষির আকার । 

ধীর প্রেমটাদ তর্কবাগীশ মহান, 
অলঙ্কার-গৃহে বিদ্যা করিতেছে দান, 

সুকঠিন নৈষধ রাঁঘবপাগুবীয়, 
করেছেন উভয়ের টীকা রমণীয়। 

স্ৃতীক্ষ-সেমুষী তারানাথ মহাশয়, 
শব্দশান্ত্রে সুপ্ত বিচারে হুর্জজয়, 

কাব্য ম্যায় স্বৃতি আদি শাস্ত্র আছে যত, 

সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামৃত | 
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সর্গ] দ্বিতীয় ভাগ । 

ওই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, 
দর্শনেতে সুদর্শন, বিচারে শমন, 

হ্যায় সাঙ্য পাতঞ্জল আর বৈশেষিক 

মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্বিতীয় নাহিক। 

সাহিত্য-শোভিত কবি মদনমোহন, 

মরিয়! জীবিত দেখ কীর্তির কারণ, 

বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন, 
বাসবদভার পিতা রনিক-বরতন । 

সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ$ট পাঠক, 

বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক, 

লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমণ্কার, 

কবিতার পুরস্কার একায়ন্ত তার । 

বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর, 
মোমবাঁরে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর । 

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্র বিদ্যারত্বাকর, 

দশকুমাঁরের অনুবাদক প্রবর | 

ন্ুপপ্ডিত বিজ্ঞ তারাশঙ্কর সুশীল, 

কঠিনতা। সনে যার মধুরতা মিল, 

চন্দ্রাপীড়-সম শব পড়ে ধরাতলে, 

কাদিতেছে কাদম্বরী ভাসি আখিজলে। 

লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন, 

মেধার সাগর রামকমল রতন। 
স্পসিসপিপ্পাপপাশা পপপপপাা পলাশী পাশপাশি াসপশী পিপিপি সপিপসপাপপপসপী পিপিপি এল 
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শপ পপি পি সাপিসপাপিপাটা 
আল পলিপ পলিপ পিস755,5 

৮৮৯ 



০৮ শপ শী উপ ৮৩5 পাশপাশি শা স্পা ও ভিশশীশিশ, শিট শিশাশিপােপীশ্ি শি ০১ পরী শিট লি 

সুরধুনা। 

সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক, 

বিশ্ববিদ্যালয়ে দংস্কতের অধ্যাপক ।. 

সহকারী রাজকুঞ্চ কাঞ্চন-বরণ, 

যার করে জ্বলে টেলিমেকন রতন ; 

হাস্যমুখ বিদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক, 
একরুন্তে ষেন দুটা বিজ্ঞান-চম্পক। 

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়, 

বিদ্যা বিস্তাঞিতে দেশে প্রকুল্পহৃদয়, 

মিউভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভীর, 

বাঙ্গালায় অঙ্কশান্ত্র করেছে বাহির, 

যোগ্যবর প্রিন্মিপাল সংস্কৃত কালেজে, 

দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাঁজে। 

খুষ্টধর্ম্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র, 

বিদ্যাবিশীরদ অতিবিশুদ্ধ-চরিত্র, 

স্বদেশের ছিতে চিন্ত প্রফুল্লিত হয়, 

লিখিয়াছে নীতিগর্ভ গ্রবন্ধ-নিচয় | 

বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার, 

বিলাত পধ্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার, 

ভূতপুর্ধ্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়, 

ক্ষত্র-বৎশে তুলেছেন সেনরাজচয়, 

রহম্যলন্দভ-পত্রঘোগ্য-সম্পাদক, 

পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক । 



পরশ] ত্বিতীয় ভাগ । 

স্ুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পর্ডিত সুজন, 

গুরুমহাশয়-গুরু শুভ-দরশন, 

বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উনতি-সাধক, 

কাটিতেছে সুষতনে অজ্ঞান-কণ্টক, 
রবি শশী ছাত্রদ্বর অতি উচ্চমন, 

্ষেত্রনাথ বীর, ধার শরৎ রতন। 

চোরবাগ।নের পুষ্প পিয়ারীচরণ, 
ঘাহাঁর ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ, 

করিতেছে স্ুষতনে ভাল শিবারণ 

হীনমতি স্ুরাপান-বিবষ-শবন | 

সহজ ভাষার পাতা পঞ্ডিত বিশাল 

প্যারিচাদ 'আলালের ঘরের টা 

সাহনী চা ফাল্চ-সম্পাদক, 

লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক। 

কনক-কন্দর্প-কান্তি দক্ষিণারঞুন, 

স্ুলেখক সাহপিক, মধুরবচন্» 

তাহার প্রদন্ত স্থানে দেখ বিরাজিত" 

বালা-বিদ্যালয় মহ অশোক লোহিত, 

বেথুনস্থাপিত ওটা_দাতা, মহাশর, 

হেয়ারের. তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদর । 

জগদীশ পুলিস-রতন বিজ্ঞবর, 
তানলয়ে গাইতেছে গীত মনোহর |. 
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৮৮৪ স্ুরধূনী | [দশম 

মহাঁকবি মাইকেল গা্তীব্য-মণ্ডিত, 

গ্রবল-কবিতাআোতঃ বেগে প্রবাহিত, 

যত্রশৈলে শব্দদিন্ধু করিয়া মন্থন, 
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ, 

িলোভিমা” “মেঘনাদ” কাব্য চমণ্ুকাঁর, 

'্রজাঙ্গনা” কাঁব্যে বাঁজে মধুর সেতার । 

রাজেন্দ্র স্ধীর বিজ্ঞ দর্ভ-কুল-কেত্তু, 
হোমিওপেখির বৈদ্য বিপদের সেতু। 

জ্রানাগার কালীকুষ্ণ স্বতাব-বিনত, 

বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত । 

মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন, 

প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক-রৃতন,__ 

প্রবীণ নবীনকুঞ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ, 
যার করে মহারোগ পেয়েযায় লাজ; 

প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান, 

বিচক্ষণ কবিরাজ, জিহ্বাঁয় নিদান, 

শিখেছিল সুক্ষমমতি বিনা উপদেশ, 

রোগব্যুহ-ব্যুহভেদ-করণ উদ্দেশ ; 

গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার, 

জর্ম্যান্বৈদ্যশাস্ত্রঅনুবাদকার ) 

জগদন্ধু গুণসিন্ধু সুদক্ষ ভিষক, 

স্ুপ্ডিত কবিরাজ কালেজ-তিলক ; 
আতপ পািীপিপী তি িসপ্ীপাণিপত টি 7 শি িপীপাপীশপাপিশী পি সি এপ পিসী শিপ 



সর্গ] | দ্বিতীয় ভাগ। 

নানাবিদ্যাবিশারদ মহেন্দ্র প্রবর, 

নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর, 

উষায় বসিয়! ঘরে করে বিতরণ 

অকাতরে দীন জনে গুষধ-রতন ; 

দুর্াদাস ব্যাধিত্রাম অধ্যাপকবর, 

পালায় পরশে যার জর ভয়ঙ্কর, 

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল আছে অধিকার, 

“নুবর্ণশৃঙ্খল” নামে নাটক তীহার ; 

দেয়ালে বহেছে মধু ছবিতে চাহিয়ে, 

শিখেছিল এনাটমি আগে জাত্ দিয়ে। 

দেখ হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ পাত্র মনোহর, 
স্বদেশের শুভদানে ফুল্লকলেবর, 

কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়, 

তাহার সংক্ষেপ বার্তা বলি তব পাঁয়, 

পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর, 
অবিরাম বারিআোতে ক্ষো৭দিত প্রস্তর, 

প্রাজ্ঞ যদি করে অধ্যবসায় বরণ, 

আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন, 

নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে 

লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে, 
লোঁকযাত্র! নির্বাহের হল সমাধনি, 

আরক্ভিল প্যাট্রিয়ট দেশের কল্যাণ, 
পিপল ৮ শি শিসশিি্পিশপপশটিটি শি ০০০০ “৮ ই 

৮৮৫ 

২৮৮, ৮ -পািীীপিলাশপীপালিশশা শি শি 
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হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়, 

বঙ্গকুল-চুড়ামণি, দীনের উপাঁয়, 
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর, | 
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর, 

হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়, 
প্যাটরিয় দেশে দেশে হল বরণীয়, 

বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাঁড়িল, 

বিলাতে বিলীতবানী গণ্য বলে নিল; 

মরেছে হরিশ দেশ ভাসিরাছে শোকে) 

ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এলোকে ? 

বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক, 

সাহপিক প্রজাবন্ধু পার লেখক । 

দেখ গো “বেঙ্গলি? পত্রী, ভাষা সুললিত, 

বিরাজে গিরিশকরে বিদ্যা-বিমণ্ডিত। 

“শিক্ষা সমাচার” পত্র শিক্ষা করে দাঁন, 

সজোর মধুর ভাষা, যাঁয় নানা স্থান । 

ইঙিয়ান মিরারের পবিত্র শরীর, 

্রাহ্মধর্রকথা কয় বচন গন্তীর। 

স্যাশন্যাল পেপারের ভাষা! মনোহর, 

সাঁধিতে স্বদেশ হিত লয়েছে আমর । 

ওই দেখ প্রভাকর” পত্র-যন্ত্রীলয়। 

এক বিনা, একেবারে মন্ধনরমর়, 
এ ০. পে কা পপপপপাশপপপী পপ পাপ জাপা পাপা শিলা পাশা পে -ক্ছিতি রী পক পেত শশা 

৬ শীট ০ 
০২ লপিীতপিশীল পিতীশিশ শিট পি ও শা 
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| মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক, 

ৃ লেখনীতে বিকামিত কবিতা-চম্পক, 

অনায়ামে বিরচিত স্ুধার পয়ার, 

কবির দলের গীত বমন্তবাহার, 

সমাদর করিত কোরক কবিগণে, 

। নকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্বজনে, 

ৃ রসিকের শিরোমণি কৌতুকরতন, 

ূ ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা বরিষণ। 

পি তি ৮ 

আক্ষরকুমার বিজ্ঞবর মহামতি, 

পরিষ্কার মিষ্ট ভাষ৷ করেছে সংহতি । 
বাহ্বস্ত ধর্্নীতি চারুপাঠচয়, 

এডিনন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয় । 

কবিবর রঙ্গলাল রসিক-রতন, 

ৰ নানা ছন্দে কবিতারে করেছে বরণ, 

ৃ চলিলে লেখনীলত! ইচ্ছা-সমীরণে, 

নিমেষে ধরণী ভরে পর়ার-স্মনে, 
স্পস্ট শশী শিস পি পাপ পা সপ স্প  শিশাশলীসপী শিস ্স্ পিপাসা সপ পপ পিপা পাস 

দিয়াছে তনয়ায় সাহিত্য-মংসারে, 

কর্দবদেবী' 'পদ্ধিনী” শোভিত রত্রহারে | 

ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্টালিকা, 

সম্মানের সরোজিনী সম্পদ-নায়িকা, 

ভ্বলিতেছে ঝাঁড়রুন্দে বাতি-পরিকর, 

দুলিতেছে চন্দ্রীতূপ শোভা মনোহর, 
সপে পাপ পসপাপপ পিপল পিপিপি 

১৯৮০০স্্পীনিশি জিদ, 

শশা সপপসসপপা পপ িপপপঁিঁঁ7722া9৫ নীট 
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 মুরধুনী। 

চৌদিকে দেয়ালগিরি সারি সারি থামে; 

বিরাজে দালানে ছুর্গা যেন গিরিধামে ; 

পেতেছে গালিচা বড় ঢাকিয়ে প্রাঙ্গণ, 

বিহারে চেয়ারশ্রেণী সংখ্যা অগ্রণন, 

বপিয়াছে বাবুগণ করি রম্য বেশ, 

মাতায় জরির টুপি, বাকাইয়ে কেশ, 
বসেছে সাহেব ধরি চুরট বদনে, 

মেয়াম ঢাকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যজনে, 

নাচিছে নর্তকী দুটী কীপাইয়ে কর, 

মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর, 

স্ব-লয়ে মন্দিরে বাঁজে ধরা দুই করে, 

স্ু-তানে তবল! বাঁজে রক্ষিত কোমরে, 

পাখা হাতে বেছারা অবাক শোভা হেরে, 

তুধিতে সাঁহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে ; 

সম্ম।ন-সবিতা রাধাকান্ত মহারাজ, 

আমীন লইয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত-মমাজ, 

ধধিরূপ বৃদ্ধ ভূপ শ্রদ্ধার ভাজন, 

জ্ঞানজ্যোতি বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন, 

রাজ! হয়ে করিয়াছে আদর বিদ্যার, 

কল্পদ্রম-নম শব কল্পক্রম' তার, 

নিরমল শুভ্র যশ করীন্দ্র-বরণ 

স্থলপথে জরমানি করেছে গমন। 

[দশম 
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দ্বিতীয় ভাঁগ। 

ওই দেখ পাঁকপাঁড়া রাজাদের ধাম, 
চলিছে দয়ার কর নাহিক বিরাম, 

বিরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়, 

দেশ-অনুরাগে ভর! সুশীলতাময় ; 
মরেছে ঈশ্বরচন্দ্র ক্ুভব্য সোঁদর, 

করেছিল নাটকের বিপুল আদর, 
নিরানন্দে বেলগেছে-বিলামকীনন, 

কাদিতেছে 'রত্রাবলী” যত বন্ধুগণ। 

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়, 
সত্য “দারস্বতা শ্রম” যাঁহার আলয়, 

পণ্ডিতে পালন করে, আপনি গণিত, 

ভারতের” অনুবাদ পণ্ডিত সহিত, 

বিপুল বিভব, যেন অবশী-ধনেশ, 

দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ, 

রহস্য কৌতুক হাঁসি রসিকতা। ভরা, 
ভুতোমপেঁচা”র ধাঁড়ী পড়েছেন ধরা । 

মান্যবর রমানাঁথ ঠাকুর-রতন, 
ভকতিভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ, 

মাঁনীর সম্মান করে দীনের পালন, 
ভদ্র-মহোদয়ঘরে ভদ্র আচরণ । 

বিমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন, 
নততাব দদাঁলাপ সুখ-দরশন, 
সপ িশিশীপিসিশলীতিপাসসপাপাপাপ বিটি আিতিশিশিীসিস 

এ ৪ 

১০৪ সোপ শাশীশাাশশিশশীশিটিাপীশশীশাশিটি শিট -১--পশীশিশীশস্্পি শত পিসী পিপিপি স্টিল 
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ব্রাহ্গধন্্ন বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন। 

সত্যেন্দ্র তাহার পুজ্র আদি সিভিলান, 

ধারমতি ত্রাঙ্গবর বঙ্গের মন্মান | 

পূর্ণানন্দ হান্যমুখ রাজনারায়ণ, 

স্থললিত ভাষা যাঁর সুধা-বরিষণ, 

ব্রাহ্মধর্মীমন্্কথা বিকসিত তায়, 

প্রথমে কেশব যাঁতে ততৃজ্ঞান গার়। 

ওই দেখ ব্রন্মানন্দে বিমত অঘোর, 

তীত্রমুণ্ডি ব্রাহ্মবীর কেশব কিশোর, 

বহিছে এরচপ্ু-বেগে ভরে জিহ্বাদেশ, 

ব্রহ্ম-মহিমার বাণী ধর্দউপদেশ। 

ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনীর নয়ন, 

| 

ূ 
ৰ 
ৃ 

ৃ 

| 

ূ 

দেখ আদি বাঁরিষ্টর জ্ঞানেক্দ্রমোহন, 

বিমল খুক্টানদল-কৌস্তভ-রতন। 
ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত, 

বিচক্ষণ মুমল্মান সত্যতা-শোভিত, 
বাঁড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে 

স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে, 
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত, 

মন-তরুতে ফল ফলে অচিরাু। 

দেখা হল কলিকাতা, চল ভবাঁয়না, 

সাগরের হবে রোধ, করিবে লাঞ্কনা,_- 
পাপা পাপী পপ পপ পট পা ০৮ পিপি লাশে পিস পাতাল পপ লালা তি ীশীীিসিসিপসস 

স্পপপপিপপসশাশীশািপিশশা শী পপাসপিশ শিপ পপ পশাশা শী শশা শিট পিপিপি শাকিলা শিপ িি ীাশীাসপীশিশপীপাসপশীটী শশা পিপিপি পা পপ শীট 



দ্বিতীয় ভাগ। 

থাঁক থাঁক ক্ষণকলি, জীহ্বি সুন্দরি, 

স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃষ্টি করি, 
বিনোদ-বাঁসন! লালবিহারী ধীমান্, 

সরল-্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান, 

অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর, 

মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর, 

থৃক্টধর্ম-অবলদ্ধা ধর্্ম-স্ধাপান, 

অভিলাধা দিবানিশি দেশের কলা 1৮ 

'অনাশাযদ বাণ বীর করিলেন চুপ, 

পরিহার করে গঙ্গা মন্দাকিনী-রূপ | 

ছাড়াই গড় গঙ্গা হরিষ-অন্তুর্) 

মধুষ্বরে বলিল বচন মনোহর, 

“শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়, 

খেজরির পথে যেতে বড় ভয় হয়) 

ছাঁড়াইলে উলুুবেড়ে ধরিবে ভীষণ 
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ, 

রূপনারায়ণ নদ ভয়ঙ্কর-কায় 

গেঁয়োখালি মোহীনায় ধরিবে আমায়, 

হীরাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ, 

তার পরে ভয়ঙ্কর হল্দির মুখ, 
যথাঁয় কীশাই নদী স্তুবক্রগামিনী, 

৮৯৩ 

পপি পতিতা িশাশিসা টিপি টিপিপি পাচ সী পি পাশ 

স্ুন্দর-মেদিনীপুর-নগর-শোতিনী, 
সলিল শিউলি 



৮০৯৪ 

য্থাঁয় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল ; 

*পপপীকাপিাীাশীশাশীশিট 7 শা শশী্ীপাশিিশিশাীশী শীট শিশাপি্ীিপিস্পট পাশ শিস পপি 

সুরধুনী । 

খাঁইতেছে হাবুডুবু 'নাহিক সহায়, 
এমন ভীষণ পথে ভদ্র লোকে যায় ? 

অতএব শুন বাণ পুরুষরতন, 

এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন, 
লয়ে যাও বড় জআোতঃ তরঙ্গনিচয়, 

দেখো! যেন চড়া এনে নাহি করে ক্ষয়। 

ভীতা৷ সঙ্কৃচিতা সদা অবলা! মহিলা, 

কোঁমলা স্ুধীরা স্থিরা অতিলাজশীলা', 
বাম দিকে যাঁৰ আমি করিয়াছি শ্ছির, 

বনফুলে দাঁমদলে ঢাকিব শরীর 1” 

শুনিয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতশির 

চলে লয়ে ভাগীরথী-কআ্রোতঃ সুগভীর, 

ছাঁড়াইয়ে খেজরি নগরী অতঃপর, 
প্রবেশিল মহাবেগে সাগরভিতর | 

ছেড়ে দিয়ে বড় শ্রোতিঃ গঙ্গা চলে বাঁমে, 

উতরিল কালীঘাটে আদি-গঙ্গ নামে, 

যথায় বিরাঁজে কালী ভীষণরসনা, 
ভ্রম-ঘোরে তারে নরে করে উপাসনা, 

কুলবধু, রাজরাণী, যাহাদের অঙ্গ 

দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভুজঙ্গ, 

বেড়ায় এখানে ঘুরে ধরিয়ে অঞ্চল, 



দ্বিতীর ভাগ। 

ছাগমেষ মহিষ-রুধির করি পান, 

বনের ভিতরে গঙ্গা করিল প্রয়াণ । 

নিবিড় সুন্দরবন ব্যাত্র-ভয়ঙ্কর ! 

শুকাইল জাঁহুবীর ভয়ে কলেবর, 
একাকিনী নারায়ণী কাদিতে লাগিল, 

কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পুজা দিল। 

রাঁজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে 

গঙ্গার নয়ন-নীরে গঙ্গ| ঘরে ঘরে, 

ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে, 

পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে। 

মলিন-হৃদযে গঙ্গা চলিতে লাগিল, 

গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উততরিল, 

পরি তথা শাখা শাড়ী দিন্দুর চন্দন, 

হাঁসাযুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন । 

দ্বিতীয় ভাঁগ সমাপ্ত । 

৮৭৯৫ 






